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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/03/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO ANTONIO PEREIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16.03.2017 – QUINTA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  Nsº 086 /2017)

1. PROJETO DE LEI  Nº  003/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “DIA ESTADUAL DE PORTUGAL, DE CAMÕES
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS” E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  COM PARECER FAVORAVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE LEI Nº 187/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE  DISPÕE
SOBRE A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE EMBALAGEM DE CIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,  JUSTIÇA E
CIDADANIA,  ACATANDO EMENDA – RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA; DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS. – RELATOR DEPUTADO SOUSA NETO. -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR (2ª SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 201/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO, QUE INSERE NO
CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O
“FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO”, NO MUNICÍPIO DE
CARUTAPERA. COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE.  -
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/03/2017, EM VIRTUDE DA
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO, ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR (2ª SESSÃO).

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, CLAYTON
NOLETO SILVA, SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE
A ESTA CASA, INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS
INTEGRAIS DOS PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU
QUE ESTEJAM EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS

TÉCNICAS, EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR,
ORDENS DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES
DE CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN (PONTE
PAI INÁCIO).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR RECORREU
À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA,
CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I. – TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO
DIA 14/03/17, POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.(REQ.
APENAS EM VOTAÇÃO, ART.159 R.I.), ASSIM COMO DA
SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 091/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO DE
ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLÍTICOS
– SECAP, MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO, INFORMAÇÕES
DETALHADAS REFERENTES AO CONTRATO 009/2015,
PROCESSO Nº 10189/2015 – SECOM, ASSINADO COM A EMPRESA
IDEIA INTELIGÊNCIA E PESQUISA LTDA, NO MONTANTE
TOTAL DE R$ 114.214,45 (CENTO E QUATORZE MIL DUZENTOS
E QUATORZE REIAS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS),
TENDO POR OBJETO “SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA, INSTITUTO OU ENTIDADE ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA QUANTITATIVA COM
ENTREVISTAS PESSOAIS E DOMICILIARES E MORADORES DO
ESTADO DO MARANHÃO, PARA O LEVANTAMENTO DE
HÁBITOS DE CONSUMO DE MÍDIA DA POPULAÇÃO”.
INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR RECORREU À
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA DECISÃO DA MESA,
CONFORME O ARTIGO 159 DO R.I.

6. REQUERIMENTO Nº 094/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, EMANOEL DA CUNHA
SANTOS AROSO NETO, PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO
EM 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.

7. REQUERIMENTO Nº 100/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES AO GRUPO MIRANTE DE
COMUNICAÇÃO PELA CELEBRAÇÃO DOS 30 ANOS DE
FUNDAÇÃO DA TV MIRANTE.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 095/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AO SENHOR IZAIAS AGUIAR (ZACA), PELO FALECIMENTO
DA SUA ESPOSA E PROFESSORA VIMARENSE LÚCIA CRISTINA
CUNHA DE AGUIAR, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO
SENTIMENTO DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO
NO DIA 09 DE MARÇO.

9. REQUERIMENTO Nº 096/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR
AO PASTOR JOSAFÁ AZEVEDO, PELO FALECIEMNTO DA SUA
ESPOSA E MISSIONÁRIA CAXIENSE CLEISEVAN OLIVEIRA
MACEDO, EXTERNANDO O MAIS PROFUNDO SENTIMENTO
DE PESAR PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 05
DE MARÇO.
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10. REQUERIMENTO Nº 097/2017, DE AUTORIA DO

DEPUTADO FÁBIO MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS AUSÊNCIAS DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 08, 09, E 13 DE
MARÇO DE 2017, POR MOTIVO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO EM ANEXO.

11. REQUERIMENTO Nº 098/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS AUSÊNCIAS
NAS SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO
DESTE ANO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

12. REQUERIMENTO Nº 099/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA, NA
SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO,
TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAÇÃO NA VISTORIA DE
RECUPERAÇÃO DA BR-135, QUE VAI DO ENTRONCAMENTO
AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONFORME ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 16/03/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/17, de autoria do Senhor Deputado

Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação da “Ouvidoria
Penitenciária” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/17, de autoria do Senhor Deputado
Josimar de Maranhãozinho, que dispõe sobre a criação do Centro de
Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, no
Município de Carutapera (MA).

3. PROJETO DE LEI Nº 039/17, de autoria do Senhor Deputado
Sérgio Frota, que torna obrigatória a colocação de Placas em Hospitais,
Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com o nome dos
médicos em exercício, chefes de enfermagem e seus horários de atendimento.

4. MOÇÃO Nº 004/2017, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelos resultados obtidos pelos judocas Ricardo Lizandro
Costa da Silva e Domingos Freire, atletas da Academia de Judô T2R e do
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC, no Grand Prix
Internacional de Judô para Cegos, competição realizada no último fim de
semana (11 e 12 de março), no Centro de Treinamento Paralímpico de São
Paulo.

ORDINÁRIA 2º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 034/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que dispõe sobre a proibição de que postos de combustíveis
abasteçam combustível nos veículos após ser acionada a trava de segurança
da bomba de abastecimento.

2. PROJETO DE LEI Nº 035/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que normatiza o monitoramento da qualidade da areia de
parques, praças, tanques, creches e escolas destinados ao lazer, recreação
e atividades educativas, esportivas e culturais do Estado do Maranhão,
bem como dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento, limpeza e
conservação da areia, visando prevenir e/ou combater os agentes
transmissores de doenças.

3. PROJETO DE LEI Nº 036/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias em
receber contas de outras instituições financeiras.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 030/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao
Jovem Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas, no âmbito
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 031/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a doação de brinquedos,
equipamentos e materiais de uso infantojuvenil e vestuário apreendidos
no estado.

3. PROJETO DE LEI Nº 032/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui a Semana Estadual de Prevenção de
Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada anualmente na primeira
semana do mês de junho.

4. PROJETO DE LEI Nº 033/17, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre “Disque Denúncia de Maus-Tratos
aos Animais”, no âmbito do Estado do Maranhão.

5. MOÇÃO Nº 003/17, de autoria do Senhor Deputado Wellington
do Curso, aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração ao Senhor Gustavo Pereira Silva, Promotor Substituto da
Promotoria de Justiça da Cidade de Barreirinhas, por todo empenho e
dedicação durante o período em que esteve na Comarca.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 028/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados
de forma contínua.

2. PROJETO DE LEI Nº 029/17, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos cargos efetivos dos
Quadros de Pessoal Permanente, do reajuste da remuneração dos Cargos
Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências,

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/17,
de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manoel Beckman para o Coronel Antônio Roberto
dos Santos Silva e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  15/03/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia quinze de março de dois mil de dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,  Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Carlinhos Florêncio,
Edivaldo Holanda, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Roberto Costa,
Sérgio Frota e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO – (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 037 / 17

Dispõe sobre a criação da “Ouvidoria Penitenciária”
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º. Fica criada a “Ouvidoria Penitenciária” no âmbito da
estrutura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Art. 2º. A “Ouvidoria Penitenciária” deverá ter, entre outras, as
seguintes atribuições:

I – ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra abusos de
autoridade de agentes de segurança e da administração penitenciária;

II – receber denúncias contra quaisquer atos arbitrários, ilegais e
de improbidade administrativa praticados por servidores públicos
vinculados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP;

III – promover as ações necessárias à apuração das reclamações e
denúncias e, constatado a veracidade dos fatos, tomar as medidas
imprescindíveis ao saneamento das irregularidades, ilegalidades e
arbitrariedades, assim como responsabilizar civil, administrativa e
criminalmente os envolvidos.

Art. 3º. A participação da sociedade dar-se-á com a implantação
de uma linha telefônica 0800 - “Disque Ouvidoria”, que garantirá o acesso
direto, simples e gratuito dos cidadãos à “Ouvidoria Penitenciária”.

Parágrafo único – Fica garantido o sigilo e o anonimato da fonte
que promover qualquer tipo de denúncia através da linha telefônica tratada
no “caput”, do artigo terceiro desta Lei.

Art. 4º. No desempenho de suas atribuições caberá à “Ouvidoria
Penitenciária”:

I – formular e encaminhar as reclamações e denúncias aos órgãos
competentes, em especial à Corregedoria da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária - SEAP, assim como à Procuradoria Geral do
Estado do Maranhão e ao Ministério Público, quando for o caso;

II – apresentar relatório trimestral com informações detalhadas
sobre as reclamações e denúncias registradas, encaminhamentos e resultados
alcançados;

III – o relatório tratado no inciso anterior deverá ser publicado,
através do portal da transparência do Poder Público.

Art. 5º. Ao Ouvidor será permitido solicitar do Poder Público a
colaboração de no mínimo 04 (quatro) servidores para auxiliá-lo em suas
tarefas diária.

Art. 6º. O “Ouvidor Penitenciário” será um cidadão com graduação
superior, vasto conhecimento em Direito Civil, Administrativo e Penal, de
conduta ilibada e será de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. A função de “Ouvidor Penitenciário” não poderá ser exercida
por policiais civis, militares, bombeiros militares, agentes de segurança e
da administração penitenciária ativos ou inativos;

§ 2º. O “Ouvidor Penitenciário” terá mandato de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzido por mais 02 (dois) anos;

§3º. Perderá o mandato o “Ouvidor Penitenciário” que cometer
qualquer ato, devidamente comprovado, que desabone a sua conduta.

Art. 7º. A “Ouvidoria Penitenciária” será um instrumento vinculado
à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Art. 8º. Ao Poder Público compete estabelecer através de
regulamentação própria, as medidas necessárias para cumprimento das
normas contidas na presente Lei.

Art. 9º. O Poder Público fica autorizado a remanejar, transpor,
transferir ou utilizar dotações orçamentárias em favor da aplicação da
presente Lei.

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 14 de março de 2017.  - DEP. JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - TERCEIRO VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
A presente proposição possui como objetivo a criação da

“Ouvidoria Penitenciária”, no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

A “Ouvidoria Penitenciária” será mais um meio de efetivação do
controle social por parte dos cidadãos maranhenses, que poderá fiscalizar,
monitorar e controlar as ações da Administração Pública no âmbito do
sistema penitenciário do Estado.

O art. 22, I, da Carta Maior estabelece compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito
penitenciário.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

A competência para legislar sobre direito penitenciário é
concorrente entre os entes da Federação, nos termos do
disposto no art. 24, I, da CB/1988. A Lei distrital 3.669 cria a
Carreira de Atividades Penitenciárias, nos Quadros da
Administração do Distrito Federal, no âmbito da Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
Não há inconstitucionalidade na criação, por Lei distrital, de
carreira vinculada ao Governo do Distrito Federal. O Poder
Legislativo distrital foi exercido no âmbito da parcela da
competência concorrente para dispor sobre direito penitenciário.
[ADI 3.916, rel. min. Eros Grau, j. 3-2-2010, P, DJE de 14-5-
2010.]

As Ouvidorias têm como principal objetivo receber, investigar e
analisar as informações, reclamações, críticas e sugestões encaminhadas e
acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes. Saliente-
se que a própria Constituição Federal, em seu art. 37, § 3º, inciso I, traz a
base legal para a criação das Ouvidorias nos mais diversos ramos de prestação
de serviço público, ao prescrever o seguinte: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998) [...] § 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998) I - as reclamações relativas à
prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - o acesso dos
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos
de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) III - a
disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” 

Sendo assim, é fundamental importância para o Estado
Democrático de Direito a participação direta e indireta do cidadão na
gestão pública, assumindo o papel de monitorar e fiscalizar as ações do
Estado.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa
iniciativa, esperando que a mesma mereça por parte de Vossas Excelências,
uma acolhida e posterior aprovação.
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Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel

Bequimão”, em São Luís, 14 de março de 2017 - DEP. JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – PR - TERCEIRO VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N° 038 / 17

Dispõe sobre a criação do Centro de Estudos
Superiores da Universidade Estadual do Maranhão
- UEMA, no Município de Carutapera (MA).

Art. 1°. Fica criado o Centro de Estudos Superiores da Universidade
Estadual do Maranhão- UEMA, no Município de Carutapera.

Art. 2°. O Centro de Estudos Superiores tratado no “caput” do
artigo primeiro desta Lei será parte integrante da Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA, que estabelecerá normas para o seu funcionamento.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 14 de março de 2017.
- DEP. JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – PR - TERCEIRO VICE-
PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 039 / 17

Torna obrigatória a colocação de Placas em
Hospitais, Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos
de Saúde com nome dos médicos em exercício, chefes
de enfermagem e seus horários de atendimento.

Artigo 1° - Torna obrigatória a colocação de Placas em Hospitais,
Unidades de Saúde, Laboratórios e Postos de Saúde com nome dos médicos
em exercício, chefes de enfermagem e seus horários de atendimento.

Parágrafo único - As placas serão afixadas próximas à recepção de
cada unidade contendo o nome, especialidade, número do CRM do (a)
médico (a) e seus horários fixos de trabalho naquele local.

Artigo 2º - Caberá à direção da unidade de saúde observar a
aplicação desta lei bem como promover a substituição dos dados dos
profissionais médicos a cada troca de turno.

Parágrafo único - Em cada unidade de saúde constará uma segunda
placa que indicará as mesmas informações dos médicos plantonistas e
seus respectivos horários.

Artigo 3° As placas serão confeccionadas em material plástico ou
PVC ostentando na parte frontal plástico transparente que possibilite a
colocação de impresso em papel na cor branca com os dados indicados no
Artigo 1º e parágrafo único.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib

Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 14 de março de 2017.
Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Infelizmente ouvimos relatos de maus atendimentos nos hospitais

da rede pública no estado, muitos casos de erro médico são relatados, mas
principalmente queixas quanto ao atendimento prestado.

Sabe-se que o Estado não consegue atender de forma humana e
satisfatória toda a população no sistema público.

O paciente, mesmo tendo acesso a canais de ouvidoria onde pode
relatar qualquer reclamação ao atendimento médico tem dificuldade em
indicar os nomes dos profissionais envolvidos no atendimento dos pacientes
e, esse projeto poderá facilitar ao paciente ou seus familiares a identificação
dos profissionais envolvidos.

Para uma eventual prestação provocada por qualquer paciente ou
familiar em caso de alegação de atendimento inadequado ou possível
ocorrência de erro médico, a parte reclamante deverá provar, com isso terá
grande dificuldade se não conhecer os agentes que possam estar envolvidos
nos eventos.

Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres
Parlamentares desta Assembleia Legislativa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado “Nagib
Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 14 de março de 2017.
Sergio Frota - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 004 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando
extensa admiração pelos resultados obtidos pelos judocas Ricardo Lizandro
Costa da Silva e Domingos Freire, atletas da Academia de Judô T2R e do
Centro Desportivo Maranhense de Cegos – CEDEMAC, no Grand Prix
internacional de Judô para Cegos, competição realizada no último fim de
semana (11 e 12 de março), no Centro de Treinamento Paralímpico de São
Paulo.

O Grand Prix internacional de Judô para Cegos contou com a
participação 200 judocas de 17 Estados brasileiros e do Distrito Federal,
além de paratletas de outros cinco países: Argentina, Estados Unidos,
Romênia, Rússia e Suécia.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de março de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 094 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhados
votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Alto Alegre do Maranhão/MA, Emmanoel da Cunha Santos Aroso Neto,
pela passagem de seu aniversário em 14 de março do ano em curso.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 14 de março de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO N° 095 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
MENSAGEM DE PESAR ao Senhor Izaias Aguiar (Zaca), pelo falecimento
da sua esposa a professora vimarense LÚCIA CRISTINA CUNHA DE
AGUIAR, externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 09 de março.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de março de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO N° 096 / 17

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada
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MENSAGEM DE PESAR ao pastor Josafá Azevedo, pelo falecimento
da sua esposa a missionária Caxiense CLEISEVAN OLIVEIRA
MACEDO, externando o mais profundo sentimento de Pesar pelo seu
falecimento, ocorrido no dia 05 de março.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de março de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO Nº 097 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, sejam
justificadas as minhas ausências das Sessões Plenárias realizadas nos dias
08, 09 e 13 de março de 2017, por motivo de saúde, conforme atestado em
anexo.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio “MANOEL
BECKMAN” em 14 de março de 2017. - FÁBIO MACEDO - Deputado
Estadual - PDT
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO Nº 098 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, requeiro à Vossa
Excelência, após deliberação da Mesa, sejam justificadas as minhas
ausências nas sessões plenárias dos dias 20, 21 e 22 de fevereiro deste ano,
conforme atestado em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em São Luís – MA, 06 de
março de 2017. - Alexandre Almeida – PSD - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO Nº 099 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa, seja justificada
sua ausência, na sessão plenária do dia 09 de março do ano em curso, tendo
em vista a sua participação na vistoria de recuperação da BR-135 que vai
do entroncamento ao Município de Presidente Dutra, conforme anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de março de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

REQUERIMENTO Nº 100 /17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e

Congratulações ao Grupo Mirante de Comunicação pela celebração dos
30 anos de fundação da TV Mirante.

Este é um momento de grande importância, tanto para os
funcionários do Grupo como para o Maranhão, em razão dos relevantes
serviços prestados diariamente por essa emissora nas áreas social, econômica
e cultural.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 15 DE MA0 DE 2017. – EDUARDO
BRAIDE – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 16.03.17
EM: 15.03.17

INDICAÇÃO Nº 303 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião Amin,
solicitando a inclusão do município de Imperatriz no Programa
“Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, entidades de classe, associações comunitárias e afins,
contemplando os bairros e povoados mais carentes, contribuindo  com a
melhoria da qualidade de vida da população e com a redução das
desigualdades sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 304 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião Amin,
solicitando a inclusão do município de Davinópolis no Programa
“Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, entidades de classe, associações comunitárias e afins,
contemplando as ruas da sede e povoados com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 305 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião Amin,
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solicitando a inclusão do município de João Lisboa no Programa
“Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, entidades de classe, associações comunitárias e afins,
contemplando as ruas da sede e povoados com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 306 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião Amin,
solicitando a inclusão do município de Senador La Roque no Programa
“Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, entidades de classe, associações comunitárias e afins,
contemplando as ruas da sede e povoados com indicadores sociais
insatisfatórios, contribuindo  com a melhoria da qualidade de vida da
população e com a redução das desigualdades sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 307 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, FLÁVIO DINO e ao Excelentíssimo Senhor Secretário
de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Julião Amin,
solicitando a inclusão do município de Imperatriz no Programa
“Mutirão Rua Digna”, em parceria com organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos, entidades de classe, associações comunitárias e afins,
contemplando os bairros e povoados mais carentes, contribuindo  com a
melhoria da qualidade de vida da população e com a redução das
desigualdades sociais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de março de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 308 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a inclusão dos festejos de São José de Ribamar e da Nossa
Senhora da Conceição, o Sírio de Nazaré, Corpus Christi, início da
Quaresma e Abertura da Campanha da Fraternidade no Calendário Cultural
do Estado do Maranhão.

JUSTIFICATIVA

Os festejos de São José de Ribamar e da Nossa Senhora da
Conceição, o Sírio de Nazaré, Corpus Christi, início da Quaresma e Abertura
da Campanha da Fraternidade são importantes manifestações religiosas
que ocorrem tradicionalmente em nosso estado, agregando milhares de
pessoas, por isso são verdadeiras expressões culturais, o que justifica a
proposição da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 309 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a destinação de uma ambulância para Município de Coroatá -
MA.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação atende as demandas da população de Coroatá -
MA e se justifica em razão da necessidade urgente de uma nova ambulância
para esse município, de modo a proporcionar um atendimento de maior
qualidade à comunidade. Uma ambulância é um veículo para o transporte
de pessoas doentes ou feridas, mas que também possibilita a prestação de
primeiros socorros, sendo crucial para o salvamento de vidas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 310 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a
inclusão do Residencial Zé Reinaldo Tavares e da Vila Sarney Costa, São
Luís - MA, no Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

JUSTIFICATIVA

Esta indicação se justifica em razão sérias dificuldades que a
população do Residencial Zé Reinaldo Tavares em São Luís - MA e da Vila
Sarney Costa, está tendo para a circulação de veículos e de pessoas devido
ao estado de degradação em que se encontram suas ruas e avenidas, que
estão quase intrafegáveis, necessitando de reparos urgentes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 311 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que solicite ao setor
competente a inclusão do Encontro de Carro de Boi, que acontece no
município de Cururupu, no Calendário Cultural do Estado do Maranhão.

JUSTIFICATIVA

O encontro de Carro de Boi, também conhecido como ‘Festa do
carro de boi’, é um tradicional festejo que acontece anualmente no município
de Cururupu e que, com sua originalidade, representa as comunidades
quilombolas do estado. A festa envolve famílias que culturalmente usam o
seu carro com a parelha de dois bois para o trabalho diário e para transporte
de produtos da agricultura familiar. O evento é promovido pelo Instituto
Negro Cosme, pela Associação da comunidade Rio das Pedras e por outras
entidades da sociedade civil do município. Desta feita, a presente indicação
se justifica por este festejo ser referência da cultura maranhense, da nossa
identidade e resistência.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 312 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, e ao Presidente da Fundação
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Maranhão - FAPEMA, o Senhor Alex Oliveira de Souza, para que estudem
a viabilidade de lançamento de um edital para implantação de uma Galeria
de Arte no Convento das Mercês.

JUSTIFICATIVA
O Convento das Mercês é um antigo prédio localizado no centro

histórico de São Luís do Maranhão. Foi considerado uma dos Sete Tesouros
de Capital Maranhense, apresentando-se como importante símbolo da
cidade. Sua construção foi iniciada em 1654 e foi posto sob invocação de
Nossa Senhora da Assunção. Passou por diversas reformas e atualmente
conta com 5.800 m² de área construída, sendo detentor de um rico acervo
museológico e bibliográfico.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 14 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 313 / 17

Senhor presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão Senhor,
FLÁVIO DINO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR
FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR NO ÂMBITO ESTADUAL,
na forma do que dispõe o anteprojeto em anexo.

A proposta visa sanar um grande problema de zoonose no meio
urbano, em que as famílias de baixa renda, sofrem com doenças causadas
pelos animais domésticos, que são hospedeiros de doenças causadas por
protozoários, como por exemplo, a leishmaniose visceral, ou calazar, que
é uma doença transmitida pelo mosquito-palha que, ao picar, introduz na
circulação do hospedeiro o protozoário, causando uma infecção que pode
passar do animal para o homem e tornar-se potencialmente perigosa devido
ao grande número de animais domésticos que adquirem a infecção. Muitas
vezes, as famílias deixam de tratar seus animais pelo alto custo dos
medicamentos veterinários, não podendo arcar com as despesas sem prejuízo
de seu próprio sustento e de sua família.

Esta proposição visa criar subsídios aos medicamentos de uso
veterinário e, dessa forma, torna-los mais acessíveis aos cidadãos de baixa
renda, que poderão, com isso, resguardar seus animais de doenças e
epidemias. A presente proposição baseia-se um programa de sucesso
implementado pelo Governo Federal, denominado “Programa Farmácia
Popular do Brasil”, cujo objetivo é ampliar e facilitar o acesso dos cidadãos
de baixa renda aos medicamentos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de março
de 2017. - Wellington do Curso - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a instituição da “Farmácia veterinária
Popular” e adota outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a “Farmácia Veterinária Popular” no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, denomina-se “Farmácia veterinária
Popular” o estabelecimento farmacêutico privado que, mediante convênio
firmado com Estado, comercializar, diretamente ao consumidor, na forma
de varejo e preços subsidiados, medicamento para uso veterinário.

Paragrafo único. Entende-se por medicamentos de uso
veterinário todos os preparados de fórmula de natureza química,
farmacêutica, biológica ou mista, com propriedades definidas, destinados
a prevenir, diagnosticar ou curar doenças de animais ou que possam
contribuir para manutenção da higiene animal.

Art. 3° - A execução das ações inerentes à aquisição, estocagem e
comercialização dos medicamentos será supervisionada pela Secretaria de
Estado da Saúde e pela Secretaria de estado da Agricultura e da Pesca.

Parágrafo único: A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria
de Estado da Agricultura e da Pesca poderão firmar convênios com entidades
publicas e privadas, visando a instalação e implantação de novos serviços
de disponibilização de medicamentos e insumos para uso veterinário,
mediante ressarcimento, tão somente, de seus custos de produção ou
aquisição.

Art. 4° - O rol de medicamentos a serem disponibilizados na
“Farmácia Veterinária popular” será definido pela Secretaria de Estado de
Saúde e pela Secretaria de Estado e Agricultura e da Pesca, considerando-
se as evidencias epidemiológicas e prevalências de doenças e agravos.

Art. 5° - A “Farmácia Veterinária Popular” atenderá às exigências
para funcionamento impostas aos estabelecimentos farmacêuticos,
contando com a presença de, no mínimo, 1 (um) responsável técnico
habilitado.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 314 / 17
Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
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ofício a Exm. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Sr.
Neto Evangelista, para que proceda com a implantação de um Restaurante
Popular no município de Miranda do Norte/MA.

Considerando que, o direito à alimentação faz parte do rol de
direitos sociais individuais e coletivos na Carta Magna, derivando ainda do
direito a sadia qualidade de vida, também presente em nossa Constituição,
solicitamos a implantação de um restaurante comunitário no município de
Miranda do Norte, neste estado.

Trata-se de um município distante cerca de 138km da capital
maranhense, possuindo uma população de aproximadamente 27.999
habitantes (Censo 2016), que apresentam na agricultura familiar sua principal
fonte de renda. Entretanto, mesmo sendo um município com expressiva
quantidade de habitantes, parte de sua população é carente, em situação de
vulnerabilidade alimentar.

Nesse sentido, com o escopo de oferecer melhor qualidade de vida
a população do município, faz-se necessária a implantação de um
restaurante popular na localidade. Os restaurantes populares são unidades
de alimentação e nutrição de preparo e comercialização de refeições
saudáveis, oferecidas à preços acessíveis para a população, sendo
fundamentais para combater a extrema pobreza e a fome, além proporcionar
mais dignidade à população em situação de vulnerabilidade social e em
estado de insegurança alimentar.

O intuito dos restaurantes é de proporcionar dignidade à população
de baixa renda, oferecendo padrões adequados de alimentação, e assim
valorizar o cidadão e colocá-lo na sociedade. Assim, atendendo ao pedido
da população, que clama por um estabelecimento público onde sejam
ofertadas refeições prontas e saudáveis a preço acessível, preferencialmente,
ao público em estado de insegurança alimentar no referido município,
justificando a presente demanda.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 14 de março de 2017 – JUNIOR VERDE –
DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney, cinco minutos, sem direito a
aparte. O Deputado Wellington do Curso permutou o seu tempo com o
Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, galeria de imprensa que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações no Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Senhor Presidente, quando o Governo é justo, o povo tem
segurança, mas quando o Governo cobra impostos demais, a nação acaba
na desgraça. Muito forte, Deputado Eduardo Braide! Muito forte,
Deputado Adriano Sarney! Muito forte, Deputado Rigo Teles! Muito
forte, Deputado Rafael Leitoa! Vou repetir: “Quando o Governo é justo, o
povo tem segurança, mas quando o Governo cobra impostos demais, a
nação acaba na desgraça”. Caro amigo Diego Emir, jornalista conceituado
do O Estado do Maranhão. Deputado Antônio Pereira, é muito forte, e eu
vou repetir pela terceira vez: quando o governo é justo, o povo tem
segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na
desgraça. Não são palavras minhas, senhoras e senhores. São palavras de
Provérbios, capítulo 29, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor, assim

diz a palavra de Deus: “Quando o governo é justo, o povo tem segurança,
mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça”.
Provérbios 29.4. Hoje, 15 de março de 2017, a partir de hoje, aumento do
ICMS, deputado Eduardo Braide. E não sou eu que estou dizendo, a
palavra de Deus diz: “Quando o governo é justo, o povo tem segurança, o
povo tem benefícios”. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus
que, quando o povo, um governo, uma nação tem muitos impostos, essa
mesma nação cai em desgraça, mas por que, deputado Eduardo Braide?
Porque a palavra do Senhor nos diz que quem administra tem que ter o
olhar voltado para o povo, para a população. E não é favor nenhum.
Nenhum gestor ou administrador está fazendo favor, é uma obrigação
cuidar do bem público, da administração pública. Senhoras e senhores,
hoje é Dia Mundial do Consumidor, e o Estado do Maranhão ganhou um
presente: aumento de imposto, aumento do ICMS. Eu estou falando de
um aumento que é prejudicial para a população. A população tem reclamado,
muitas reclamações nas redes sociais no dia a dia, por onde passamos. E
não houve uma ampla discussão para que pudéssemos amenizar, atenuar.
Ou até mesmo, quando fosse colocar esse imposto em prática, uma
contrapartida do Estado, uma contrapartida do Governo, ações enérgicas
do Governo para que pudesse mostrar para a população a preocupação
com a administração pública, com o corte da máquina pública, enxugar a
máquina pública. Fazer uma mudança de verdade na administração pública,
não só mudança de falácia, não só mudança no discurso, não só na teoria,
mas na prática, mudança de verdade e mudança para melhor, não mudança
para pior. O anseio, o desejo de todos da população é que tenhamos dias
melhores. E enquanto administrador, enquanto gestor, a possibilidade de
enxugar a máquina pública, de gerir a máquina pública com eficiência, com
transparência, com publicidade nos seus atos. Hoje, 15 de março de 2017,
Dia Mundial do Consumidor, o Estado do Maranhão amanhece com um
aumento de imposto, com aumento na tributação. E eu vou finalizar as
minhas palavras mais uma vez com as palavras do senhor: “Quando o
governo é justo, o povo tem segurança, mas quando o governo cobre
impostos demais, a nação acaba na desgraça”, Provérbios, capítulo 29: 04.
Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre o seu povo e que tenhamos um Maranhão melhor, um Maranhão
mais justo, porque a palavra do senhor também nos diz: “Bem aventurados
aqueles que têm fome e sede de justiça”. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia senhor Presidente, Membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, servidores desta Casa, imprensa, povo do Estado do
Maranhão, telespectadores da TV Assembleia, internautas, maranhenses.
É com enorme pesar e tristeza que hoje subo a esta tribuna em um dia,
muito bem lembrado pelo deputado Wellington do Curso, Dia Mundial do
Consumidor, para lamentar o aumento irresponsável de imposto no
Maranhão. Lembrar também que não é a primeira vez que o governador
Flávio Dino aumenta imposto, aumenta taxa e onera ainda mais a máquina
do nosso Estado. Infelizmente, senhoras e senhores deputados,
maranhenses, o governador Flávio Dino vem agindo de forma irresponsável,
pois todos nós sabemos que o Brasil está em crise e, para sairmos da crise,
precisamos incentivar a economia. E a única forma de incentivarmos a
economia é incentivarmos o empresariado, criarmos emprego, no entanto,
o governo do Maranhão está indo na contramão de tudo isso. Como relatei
na última vez que subi a esta tribuna, isto é, que o governo do Maranhão
infelizmente ficou mais pobre, o PIB do Maranhão subia acima da média
nacional, mas hoje infelizmente desce abaixo da média do País. Mas,
senhoras e senhores, como eu não gosto de ser leviano e não estou aqui
para ficar discutindo política por política, crítica por crítica, eu li atentamente
os argumentos do governo do Estado, eu ouvi atentamente algumas defesas
em relação ao indefensável aumento de impostos e tomei nota, escrevi uma
por uma. São oito desculpas esfarrapadas. Desculpem o linguajar, mas é
isso que eu considero porque é inexplicável aumentar imposto. Desculpa
número 1 – Aumentamos o imposto porque outros estados aumentaram
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menos do que o nosso. Ora, que justificativa barata! Aumentamos o imposto
porque outros estados também aumentaram, mas mesmo assim
conseguimos aumentar menos que os outros. Que conversa de boi dormir,
isso aqui é a cara do governo comunista, falar um absurdo desse. E aqui eu
digo: compararam o Amazonas, disseram que no Amazonas lá a tarifa de
energia é de 25%. Ora, sempre foi de 25% o Amazonas, para aqueles leigos
que não sabem a energia elétrica do Amazonas antes de entrar no sistema
integrado de energia elétrica era um sistema isolado que funcionava
basicamente com diesel, então a energia no Amazonas sempre foi mais cara
do que o resto do Brasil, mas houve aumento em 2015, 2016? Não, não
houve aumento da energia como houve no Maranhão em que a energia era
muito menor e agora está mais próximo do absurdo, que são os 25% do
Amazonas. O primeiro argumento completamente refutado. Segundo:
preservação dos setores produtivos. Ora, o governo diz que aumenta
imposto para preservar os setores produtivos. Só num governo comunista
do Flávio Dino mesmo para isso acontecer, vou aumentar o imposto para
preservar o empresariado. Eu nunca vi isso acontecer, parece uma piada e
uma piada de mau gosto. Ora, se você quer preservar o setor produtivo,
você não vai apenas tentar manter o mesmo imposto, mas reduzir aquele
imposto e não aumentar o imposto. Conversa para “boi dormir”. “Não,
mas nós não aumentamos o óleo diesel”. Sim! E a gasolina que aumentou?
Aqui a maioria das empresas têm automóveis movidos a gasolina e não a
óleo diesel, pagam conta de energia normal e não conta de energia de fábrica
e assim por diante. Amigos e amigas, senhoras e senhores aqui presentes,
o aumento de qualquer imposto é uma reação em cadeia. Senhor Presidente,
infelizmente meu tempo acabou. Eu retornarei a essa tribuna mais tarde.
Eu queria até me inscrever no Grande Expediente, mas o nobre Deputado
Antônio Pereira já tinha se inscrito no Grande Expediente, mas eu vou
retornar porque eu estou apenas na defesa, na refutação aqui de apenas
dois argumentos absurdos do Governo, mas aqui eu vou fazer o contraponto
de oito. Então ainda faltam seis contrapontos que eu vou fazer, um por
um, de forma técnica, com dados baseados na realidade e não na conversa
furada do comunismo maranhense que, infelizmente e/ou felizmente, ainda
vai durar apenas mais, menos do que dois anos. Porque em dois anos
certamente o comunista e o comunismo no Maranhão terá seu fim e tem
data prevista para daqui a dois anos. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Daqui a pouco eu retorno.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Humberto Coutinho, colegas deputados,
colegas jornalistas. Esse assunto do ICMS ainda tem estado muito presente
na pauta das discussões e vejo que a oposição insiste em querer transformar
o ajuste do ICMS em algo comprovadamente necessário, em um ato hostil
do governo para com o Maranhão e para com o empresariado. É claro que
neste ambiente de crise por que passa todo o Brasil, crise financeira agravada
pela crise política houve necessidade, e isso não é bom. Se imposto fosse
bom nem teria o nome de imposto. Ninguém gosta de aumentar imposto.
Agora, claro que foi necessário fazer ajustes e aumentar a arrecadação em
todos os Estados para poder suportar o momento de crise conseguindo
manter os serviços essenciais em dia, para poder pagar os servidores
públicos, coisa que vários estados do Brasil, alguns estados do Brasil não
estão conseguindo. Estados importantes como Rio de Janeiro atrasando
salários, o Rio Grande do Sul tendo que parcelar salários. Boas, e a oposição
deveria prestar atenção, aliás, porque tem pouca legitimidade para criticar
o aumento de impostos, porque ainda está fresco na memória o prejuízo
que o erário teve por conta administração indevida e da concessão indevida
de isenções de ICMS. O secretário de Fazenda do Estado explicou, de
forma didática, as razões e os impactos do ajuste das alíquotas de ICMS.
Explicou, por exemplo, que os produtores rurais que consomem até 300
kW estão isentos, que metade dos consumidores de energia elétrica do
estado do Maranhão não foi atingida pelo reajuste da alíquota de ICMS,
porque consome menos de 50 kW, portanto, está fora, esses não pagam
energia elétrica. Esse ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de

nenhum de nós. É claro que o governador se estivesse em outro momento,
se não estivéssemos em momento de crise, se o Estado não tivesse perdido
nos últimos 2 anos R$ 1,2 bilhão em repasses constitucionais, não precisaria
fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. Mas, como manter o Estado
cumprindo com os seus deveres com a despesa maior do que a receita?
Como custear reajuste de servidores, tal qual o reajuste que foi concedido
aos professores do Estado de 8%? Reajuste inclusive contra o qual a
oposição investe todos os dias, não só aqui, mas quanto nos veículos de
comunicação. Nunca vi se reclamar de reajuste. Como custear uma carteira
de investimentos permanente enquanto o Brasil vive uma retração
econômica grave? O Governo do Estado do Maranhão inaugura escolas
novas, inaugura escola reformadas. O Governo do Estado do Maranhão
anuncia construção de IEMA’s, o Governo do Estado do Maranhão anuncia
a contratação de policiais, já foram mais de mil policiais contratados.
Enquanto a crise se agrava, o Governo do Maranhão entrega viaturas, o
Governo do Maranhão entrega automóveis e o Governo do Maranhão
equipa a polícia. Enquanto a crise se agrava, o Governo do Maranhão
recupera as estradas e rodovias estaduais. Realiza sonhos que antes eram
promessas vãs como, por exemplo, a ponte que passa no município do
Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação da
região dos Lençóis com a região de Parnaíba. Então o que estou dizendo
aqui para os senhores e para o Maranhão é que para custear esses
investimentos, que para permitir o pagamento em dia de servidores públicos,
que para custear o reajuste de servidores públicos é preciso que haja
receita. E esse governo não só melhorou a arrecadação por conta de ajustes
nas alíquotas, melhorou porque melhorou a fiscalização. Porque acabou
com a concessão de isenções ilegais, porque inclusive mandou para esta
Casa, o Executivo mandou para esta Casa apreciar um Projeto de Lei que
retira do secretário a prerrogativa de, de forma isolada, conceder isenções,
corrigindo uma ilegalidade que eu, lá atrás, já denunciava que era concessão
de isenção de ICMS por simples Portaria do secretário da fazenda. Então
este governo está mostrando que com a aplicação transparente do recurso
público é possível fazer muito mais. Mas o sonho de alguns é que os
tempos ruins do passado voltem. Deputado Adriano, V. Exa com a sua
eloquência finalizou o seu discurso dizendo que daqui a dois anos os
comunistas sairão do poder. Ainda bem que V. Exa não tem uma bola de
cristal e não tem condições de adivinhar, porque na realidade não são os
comunistas que estão no poder. Quando o governador Flávio Dino se
elegeu o povo recuperou o comando do governo do Estado e aí as mudanças
que estão acontecendo de fato incomodam. Mas não se alegre por isso, se
alegre por outras razões, porque vocês não haverão de voltar para o comando
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, eu fui mencionado e só gostaria de me defender e também fazer
a mesma pergunta ao deputado Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, não pode.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Só porque
eu fui mencionado. Mas só para dizer ao deputado Othelino, se o povo
também está contente com aumento de imposto e se foi isso que o povo
quis? Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, há outros deputados inscritos, agora não pode.
Só depois V. Exa vai ter espaço para fazer a pergunta.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) -Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, todos que acompanham a transmissão desta sessão. Há uma
semana, estávamos em uma grande comitiva, com representantes de
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Imperatriz, com representantes do Estado do Maranhão em Brasília, numa
ampla agenda para discutirmos a reabertura das agências do Banco do
Brasil em Imperatriz, na Praça da Cultura, do Banco do Nordeste em
Imperatriz, na Avenida Bernardo Sayão, e a Seccional da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, também em Imperatriz. Nós formamos uma
ampla comitiva, um encaminhamento que fiz numa audiência pública, na
Câmara de Vereadores de Imperatriz, onde todos os setores, sejam eles
políticos ou setores da sociedade civil, manifestavam insatisfação, mas
cada um para o seu lado, cada um fazendo o seu protesto, a sua reivindicação
de forma separada. O encaminhamento que fiz foi juntarmos todas as
forças e irmos a Brasília, onde está o centro de decisão em relação à
diminuição dos serviços públicos em Imperatriz com esses órgãos. E nós
formamos, Senhor Presidente, uma comissão com representantes desta
Casa, tendo a mim e ao Deputado Léo Cunha presentes, com a Câmara de
Vereadores de Imperatriz, tendo o Vereador Carlos Hermes e o Vereador
Fábio Hernandes, presentes, com a Associação Comercial e Industrial de
Imperatriz, com o Presidente Hélio e vários diretores, Atenágoras,
Guilherme Maia e vários outros diretores, Euvaldo, que representaram a
Associação Comercial Industrial de Imperatriz, o Sindicato dos Bancários
do Maranhão, com o seu presidente Eloy, e também a diretoria regional do
Sindicato dos Bancários de Imperatriz, tendo como representantes o Pietro,
o Cássio Valdenor, a Prefeitura de Imperatriz, inclusive em uma das agendas
o próprio prefeito Assis Ramos esteve conosco e nas demais o secretário
de Desenvolvimento Econômico do Município, o Senhor Eduardo. A OAB
fez com representantes do Maranhão algo que foi muito importante. A
decisão de fechar essas agências em Imperatriz foi um duro golpe na nossa
cidade, porque reduziu a oferta desse serviço. Eu digo, por exemplo, da Lei
das Filas que não é cumprida por nenhuma agência bancária de Imperatriz
e ainda mais suprimindo agências bancárias da nossa cidade, o que agrava
essa situação. Além disso, banco de fomento, como é o Banco do Nordeste
que fortalece o microcrédito, que fortalece o agricultor familiar rural, que
fortalece o microempreendedor individual das duas agências que tínhamos,
mas uma foi fechada, então é uma situação que coloca um quadro de
retrocesso muito grande na nossa cidade. A Seccional da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional foi retirada, seis foram fechadas no Brasil. De
mais de 100, escolheram a de Imperatriz que atende a mais de 45 municípios
da região. As demandas tributárias no que concerne à PGFN agora terão
que vir a São Luís. Uma complexidade, uma logística totalmente complexa
e que onera também os custos e demora também na tramitação desses
processos. Um simples parcelamento tem que vir agora para São Luís, o
que era resolvido lá, que em momento muito pior da economia de Imperatriz
sempre teve a PGFN. Agora, num momento em que a cidade se consolida
como um grande polo industrial e comercial de prestação de serviços,
simplesmente se retira uma ação mais do que discriminatória a nossa
cidade, porque só eram duas procuradorias da Fazenda Nacional no
Maranhão, e uma foi retirada. De estados igual a Minas Gerais, que têm
bem mais de dez, não foi retirada nenhuma, então é algo que prejudica
diretamente o nosso povo. E nós fomos, Senhor Presidente, em uma
agenda ampla com esta comitiva a Brasília, onde tivemos audiência com a
bancada federal maranhense. Eu faço questão, deputado Stênio, de
cumprimentar elogiando o trabalho, o desprendimento e a total dedicação
do deputado, que é seu sobrinho, o deputado Juscelino Filho, líder,
coordenador da bancada maranhense, que fez um trabalho brilhante. Ele e
o deputado Rubens Júnior fizeram um trabalho brilhante na articulação de
toda essa agenda com a presidência do Banco do Brasil, com o Ministério
da Fazenda, agendas muito produtivas. Nós gostamos muito da postura
incisiva do deputado Juscelino e passamos a ter um grande respeito por
ele ter nos ajudado nesta causa. Leve, portanto, o nosso agradecimento e o
nosso reconhecimento como Imperatriz, de modo que os encaminhamentos
foram dados em todos os órgãos. A bancada federal firmou um compromisso
unânime. E na reunião estavam quase 15 deputados federias dos 18. E eles
firmaram um compromisso unânime de abraçar essa causa e de reivindicar
junto ao Governo Federal. Houve até proposta do Deputado federal Everton
Rocha de obstruírem a pauta para chamarem a atenção dessa causa e os
encaminhamentos serão feitos. A presidência do Banco do Brasil colocou
uma situação do quesito da sobreposição de agências, porque as agências

estavam com menos de 1 km de distância da Praça de Fátima para a Praça
da Cultura, as duas agências do Banco do Brasil. E com essa sobreposição
ficaram de fazer o estudo e, em poucos dias, darão uma posição se, de
repente, tem condições de reabrir esta agência em outro polo da cidade,
seja no Grande Santa Rita, seja na Grande Vila Nova, seja no Grande
Bacuri, seja na Grande Vila Lobão, mas não perdermos essa agência. Um
encaminhamento que achamos bastante prudente, não diminuir os serviços
públicos de Imperatriz. E nesse sentido, Senhor Presidente, eu quero
cumprimentar a todos que participaram desta grande união. É esse é o
grande sentido. Existem causas que transcendem a coloração partidária.
Existem causas que transcendem as ideologias partidárias de grupos
políticos, mas, acima de tudo, com foco na cidade, o foco nas causas
populares. Dessa forma, registro também que estivemos em audiência
com o Senador Edson Lobão, que nos recebeu e fez o compromisso de
encampar essa luta. E nós seguiremos com essas bandeiras junto às
instituições e representantes federais, para que a gente possa ter em pouco
tempo a resposta positiva. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, é sempre
motivo de alegria tê-lo aqui conduzindo com muita competência, altivez,
humildade e simplicidade os trabalhos desta Casa e, principalmente, com
muita saúde. E que Deus continue lhe dando cada vez mais saúde para
continuar sua jornada, os seus trabalhos em favor do Maranhão. Senhora
Deputada Ana do Gás, senhores deputados, galeria, imprensa, funcionários
queridos desta Casa, telespectadores da TV Assembleia. Quero iniciar as
minhas palavras agradecendo ao nobre Deputado Marco Aurélio, esse
brilhante Deputado e também representante da Região Tocantina, pelas
palavras carinhosas dirigidas aqui ao Deputado Federal Juscelino Filho. E
tenha certeza, Deputado, que a recíproca é verdadeira. Porque ontem
mesmo eu tive a oportunidade de viajar para a ponta da linha com o
Deputado Federal Juscelino Filho. Nós saímos ontem cedo e voltamos
ontem, chegando já em São Luís por volta de duas horas da madrugada.
Para quem não sabe Ponta da Linha é hoje a nossa querida cidade de Santa
Inês, que ontem fez 50 anos de emancipação política. E eu estive lá
juntamente com o Deputado Federal Juscelino Filho, acompanhando a
nossa querida prefeita Vianey Bringel, o ex-prefeito Dr. Bringel, os
vereadores. E tivemos a oportunidade de nos reunirmos com os vereadores,
um grande número de colegas, amigos vereadores de Santa Inês na parte da
tarde. E entregamos no dia do aniversário da cidade uma ambulância. E eu
aqui quero mais uma vez agradecer ao Governador Flávio Dino, que com
seu gesto, mostrando aí a sua sensibilidade e sabedor das dificuldades que
Santa Inês se encontra, determinou ao Secretário Lula, nosso querido
amigo Dr. Lula, que mandasse uma ambulância ainda no dia de ontem para
que fosse entregue à população do município de Santa Inês. Da mesma
forma, o Deputado Federal Juscelino Filho, também ao nosso lado e ao
lado da prefeita Vianey, do ex-prefeito Dr. Bringel, dos vereadores,
Secretários e da população, entregamos lá na frente da prefeitura um trator
totalmente equipado para atender a população do município. Eu sei, meus
amigos, que a prefeita Vianey está apenas com dois meses e alguns dias de
gestão e que os desafios são muito grandes. Tem muita coisa para fazer
pelo município, mas nós estamos aqui para ajudar, para ir buscar junto ao
Governador Flávio Dino, que tem sido um grande parceiro, um grande
aliado da administração da Prefeita Vianey Bringel, que já esteve, inclusive,
no município há poucos dias e demonstrou ali o seu carinho, o seu afeto
para com o povo do município querido de Santa Inês. Fica aqui o nosso
agradecimento, fica aqui mais uma vez o nosso obrigado à Prefeita Vianey
pela receptividade, pelo convite. E fica aqui também que a nossa luta
continua. Iremos trabalhar cada vez mais para ajudar o nosso querido
município de Santa Inês. Esses dias mesmo eu entrei aqui nesta Casa, esta
semana, com uma Indicação pedindo mais uma agência do Banco do Brasil
para a cidade de Santa Inês. E por que eu fiz isso? Há quatro anos eu estava
em Balsas quando, em uma reunião, os empresários me pediram mais uma
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agência do Banco do Brasil para a cidade de Balsas. E lá, que só tinha uma
agência para uma população de quase 100 mil habitantes, era quase
desumano aquele banco atender a população a contento. E eu agora, há
pouco mais de 10 dias, cheguei em Santa  Inês e precisei dos serviços do
Banco do Brasil, Deputada Ana do Gás. E parece mentira foi a maior
dificuldade que eu já tive na minha vida para entrar em um banco, de tanta
gente que tinha no Banco do Brasil de Santa Inês. Não tinha, não era 10, 20,
100, 200 pessoas, não. Tinha mais de 500 pessoas na agência do Banco do
Brasil no dia em que eu fui. Era um verdadeiro absurdo. É desumano Santa
Inês ter só uma agência do Banco do Brasil. Foi por isso que eu vim aqui,
entrei com uma indicação junto à Superintendência do Banco do Brasil
pedindo mais uma agência para a cidade de Santa Inês. Já encaminhei ao
deputado federal Juscelino Filho que prontamente já agendou com o
presidente do Banco do Brasil, em Brasília, para tratar de colocar mais uma
agência do Banco do Brasil na cidade de Santa Inês. Espero que Deus nos
ajude e que a gente tenha a oportunidade de, em poucos dias, poucos
meses, se Deus quiser, inaugurar lá em Santa Inês mais uma agência do
Banco do Brasil. Eram essas as minhas palavras, Senhor Presidente, senhoras
e senhores deputados. Fica aqui o meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Eu venho aqui hoje para abordar um tema que já foi
colocado até pelo nobre deputado Adriano Sarney. Eu vou ter que concordar
em parte com o deputado Adriano. Realmente, deputado Adriano, o
Maranhão está na contramão do País. O Maranhão está investindo em
infraestrutura, o Maranhão está aumentando seu efetivo de policiais em
mais de 2.500 homens, o Maranhão passará, a partir de amanhã, quando
aprovaremos a PEC 230, a pagar o maior salário do País, o Maranhão está
fazendo o maior investimento de segurança pública da história. Realmente,
deputado Adriano, o Maranhão está na contramão. Eu ouvi V. Ex.ª falar
hoje sobre o aumento do imposto e aqui faço a defesa mais uma vez de
forma muito clara: nenhum governante gosta de aumentar imposto, mas a
responsabilidade de um governante faz com que ele tome algumas medidas
que em certo momento são um remédio amargo, mas necessário, que é o
caso. Eu gostaria de esclarecer, V. Ex.ª falou de oito desculpas, oito
argumentos que V. Ex.ª disse que não têm importância, mas eu vou resumir
rapidamente para onde foi o imposto de 1%, o aumento do imposto agora.
Uma parte para que a gente possa pagar o maior salário do País aos
professores. A outra, deputado Othelino, para que mais 1.260 homens,
que foram formados agora na Polícia, possam ir para as ruas cuidar da
nossa segurança e do povo do Maranhão. E 25% desse percentual, deputado
Othelino, talvez o deputado Adriano não tenha atentado para isso, vão
para os municípios que no momento, como estamos de crise, são os entes
mais sacrificados, portanto, eu acho que é um reforço merecido. Eu acho
aqui também que o deputado Adriano não está assistindo à TV Mirante,
que é o canal dele, quando fala de aumento. Primeiro eu estranhei que o
deputado Adriano, na concepção dele, as empresas aqui do Maranhão, a
frota deles é da gasolina e a outra que esse pessoal, deputado Adriano, eu
não entendi bem, será que V. Ex.ª disse que as empresas daqui não usam a
ligação empresarial? É doméstica a ligação de luz das empresas? Porque V.
Ex.ª disse que as empresas daqui, na maioria, não usam a cota industrial, é
de indústria e de comércio, é uma cota residencial. Eu não entendi o raciocínio
de V. Ex.ª, mas para comprovar que esse aumento não tem impacto quase
nenhum na vida da nossa população, é muito pequeno, é um sacrifício que
infelizmente tivemos que exigir, hoje o Bom Dia Brasil, deputado, eu
aconselho V. Ex.ª a assistir, é da sua televisão, da Mirante, mostrou,
deputado Othelino, que baixou o preço da gasolina. Então, diferente do
que se coloca, o governador Flávio Dino, muito diferente do que disse o
nobre deputado Adriano Sarney, não fez esse aumento de forma
irresponsável, ao contrário, fez de forma responsável para que a gente
pudesse continuar com o nosso estado e com as finanças equilibradas. Era
o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Muito bem. Senhor Presidente, colegas parlamentares,
imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu
queria tratar sobre o tema da máfia da Sefaz. Eu acho que esse tema cai
muito bem na discussão que estamos fazendo aqui hoje. O Ministério
Público abriu ação penal contra ex-gestores por conta de roubalheira em
mais de um bilhão de reais. Um bilhão de reais segundo o Ministério
Público. Não sou eu que estou falando, o Ministério Público é que está
dizendo isso e entrou com ação penal. Estão lá tentando se defender e
explicar o desvio de dinheiro do povo do Maranhão em mais de um bilhão
de reais. Aí me vem aqui alguns tratando do assunto do ICMS. Eu quero
dizer ao povo do Maranhão, que se não fosse a roubalheira que fizeram
nesse Estado, não seria necessário fazer o ajuste do ICMS. Se não fosse a
roubalheira que fizeram nesse Estado, talvez se desse um aumento maior
para os professores, mas foi mais de um bilhão, só na Secretaria de Fazenda.
Então, eu não vou entrar aqui nessa discussão rasteira, que alguns tentam
fazer, porque estão com saudade do poder, querem voltar ao comando do
Estado, e atacam o Governo de maneira irresponsável e inconsequente. O
Governo tem agido corretamente, com firmeza e com segurança, cuidando
dos interesses da população maranhense e evitando o pior. E o pior nós
estamos vendo acontecer, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio
Grande do Sul, em grandes Estados da Federação, que não conseguem
sequer pagar o salário do servidor, mas o Maranhão, graças às habilidades,
o empenho e a dedicação e a determinação do Governador Flávio Dino,
tem conseguido manter o equilíbrio fiscal e tem conseguido garantir os
pagamentos em dia dos servidores, tem conseguido fazer concurso público,
tem conseguido nomear policiais militares, tem conseguido garantir e ampliar
direitos em algumas categorias. Então é muito fácil fazer certos discursos
e esquecer aquilo que eles próprios fizeram no Governo do Estado. Nós
não vamos esquecer. E tenho certeza de que o povo do Maranhão na hora
em que fizer as contas direitinho e fizer a reflexão vai, certamente, aplaudir
o que o Governo do Maranhão está fazendo, porque tomou a decisão e a
medida menos impactante possível, a que menos impacta na vida das
pessoas. Diferentemente de outros Estados que não conseguem manter
sequer o pagamento dos seus servidores em dia. Isso, sim, seria um problema
gravíssimo para o comércio, para o setor de serviços, para a geração de
emprego. Atrase um dia de pagamento dos salários que você vai ver o
pânico que acontece em todo o Estado do Maranhão e nas cidades do
Estado do Maranhão. Porque o Maranhão, o Governo do Maranhão paga
mais de 100 mil servidores, é a maior clientela que existe para o comércio
e para os serviços, pode ser qualquer segmento: as lojas, o comércio, os
serviços de táxi, de transporte, todos os segmentos dependem dessa clientela.
E se essa clientela de mais de 100 mil servidores deixar de receber o seu
pagamento, aí, sim, é o caos, aí sim nós estamos diante de uma crise muito
grande. Portanto, nós temos que colocar os pingos nos “is” e vamos fazer
isso com muita transparência e com muita firmeza. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Como o tempo do Pequeno Expediente expirou, os
deputados Rigo Teles, Sousa Neto, Alexandre Almeida, César Pires ficam
transferidos para a Sessão de amanhã.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Medida Provisória n.º 229/2017, de autoria do Poder
Executivo, Mensagem n.º 002/2017. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
À promulgação. Projeto de Lei de Conversão n.º 001/2017, de autoria da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, oriundo da Medida
Provisória n.º 226/2017, Mensagem n.º 092/2016. Em discussão.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Eu quero registrar, Senhor Presidente, dar o meu testemunho do
trabalho do Deputado Marco Aurélio, enquanto presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, enquanto relator, que nessa Medida Provisória
acatou uma Emenda de nossa autoria. Retirou um artigo dessa Medida
Provisória, que tratava de um tema estranho ao objeto da Medida
Provisória. Então quero dar aqui os meus parabéns ao Deputado Marco
Aurélio, enquanto relator dessa matéria. E isso faz cada vez mais eu
admirá-lo no trabalho à frente da Comissão de Constituição desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Projeto de Lei n.º 187/
2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho. Ausente.
Transferido para amanhã. Projeto de Lei n.º 201/2016, de autoria do
Deputado Josimar. Adiado para amanhã. Requerimento n.º 078/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso. Ausente. Fica transferido para
amanhã. Requerimento n.º 086/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide. Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 090/2017, de autoria
do Deputado Othelino Neto. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, esta Casa acabou de aprovar o requerimento
de urgência do Deputado Othelino Neto, que trata do reajuste dos servidores
desta Casa e assim como aconteceu semana passada com os servidores do
Tribunal de Justiça, peço aos líderes desta Casa que a gente possa votar,
ainda na sessão de hoje, o reajuste dos servidores desta Casa. Nada mais
justo que a gente vote na sessão de hoje, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos concluir a Ordem do Dia e se os líderes não se
opuserem, vamos botar em votação. Requerimento n.º 093/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney. Em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 091/2017, de autoria
do Deputado Adriano Sarney. Indeferido.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela Ordem,
Senhor Presidente.  Gostaria de recorrer para o plenário, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Amanhã, Deputado. Requerimento 092/2017, de autoria
do Deputado Léo Cunha. Como está ausente e é de pesar, deferido.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu ouvi
as palavras do nobre Deputado Eduardo Braide solicitando que a gente
fizesse uma votação ainda hoje do aumento dos salários dos servidores
aqui da Assembleia. E aí eu queria fazer uma sugestão. Já que foi aprovado
para uma sessão extraordinária, que nós pudéssemos fazer, eu acho. Até
porque não fica bem nós votarmos em regime de urgência quando o
regimento não permite que seja votada na mesma sessão, que a gente
colocasse na sessão extraordinária, Presidente, não apenas o aumento dos
servidores desta Casa, como também a MP 230, que concede aumento aos
professores do Estado do Maranhão. E com isso nós passaremos a ser o
maior salário dos professores do Brasil. Essa é minha solicitação, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu quero
discordar do Deputado Rogério Cafeteira por dois motivos: primeiro,
porque não consta na Ordem do Dia de hoje a Medida Provisória 230.
Segundo porque em respeito aos professores que estavam nesta galeria
ontem, eu pedi que V. Exa. informasse, e é um direito que assiste a cada
categoria acompanhar suas matérias nesta Casa, afinal de contas nós temos
que zelar pela transparência. Agora, se isso for impeditivo para nós
votarmos a matéria dos servidores desta Casa hoje, como propõe o Deputado
Rogério Cafeteira, nós votamos semana passada a do Tribunal de Justiça.
Não há vinculação de uma matéria com a outra, a MP nº 230 está na Ordem
do Dia de amanhã. Amanhã é o dia que os educadores estão sabendo que a
matéria será votada. E acho que esta Casa não tem que ter medo dos
educadores estarem presentes aqui e acompanharem a votação de uma
matéria de seu interesse. Portanto eu reforço o pedido para que nós
possamos votar ainda na sessão de hoje o reajuste dos servidores desta
Casa.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, só para um esclarecimento. Eu não disse em momento nenhum
que seria algum impeditivo. Eu acho que seria interessante que a gente
fizesse. Eu não posso ter medo, o Governo não pode ter medo de conceder
um aumento. E o Maranhão é o único Estado do País que está concedendo
este aumento e vai proporcionar o maior salário do país aos professores
do Maranhão. O que é um motivo de orgulho para todos nós. É óbvio que
eu não posso ter medo dos professores virem aqui. Eu acho que já que nós
vamos fazer o aumento dos funcionários da Assembleia, eu acho que não
ficaria bem nós fazermos o nosso em regime de urgência e protelarmos a
questão do aumento dos professores, que é tão importante.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem. Senhor Presidente, primeiro para esclarecer uma
situação. A Medida Provisória começa a valer desde a sua edição, portanto
o reajuste na gratificação dos professores já está valendo e os professores
já até receberam. Então o argumento do Deputado Rogério Cafeteira cai
por terra, uma vez que a Medida Provisória está em vigor desde o dia 09 de
janeiro deste ano. Então não há o que discutir nesta situação. Segunda
situação: a Medida Provisória nº 230 foi informada ontem aos educadores
que estaria na Ordem do Dia de amanhã. E terceira situação: para que
qualquer matéria entre na Ordem do Dia não estando publicada, é preciso
ter um acordo de líderes e aqui como vice-líder do Bloco Parlamentar
Independente, quero dizer que quero manter a votação da Medida Provisória
230 para amanhã, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor

Presidente, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem)
- Eu acredito que a proposta do Deputado Rogério Cafeteira além de
salutar, é uma matéria que realmente precisa da apreciação desta Casa para
poder já estar com seus efeitos valendo, mas, sobretudo, a gente aproveitar
a sessão de hoje, que temos aqui 32 deputados presentes, para que a gente
possa aprovar essa matéria. Amanhã a gente sabe que é um dia de quinta-
feira, muitos parlamentares também vão para os seus interiores, para os
suas bases. A gente aproveita a semana logo de quarta-feira para aprovar
essa matéria, tendo em vista que a sessão é extraordinária, é uma nova
sessão. E não custa nada a Mesa Diretora colocar na ordem do dia essa
matéria para que a gente possa apreciar. Como líder do Bloco Unidos pelo
Maranhão, a gente é favorável que essa matéria entre logo na ordem do dia
da sessão seguinte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (questão de
ordem) - Senhor Presidente, questão de ordem também. O PV não concorda
com a votação com relação aos professores na data de hoje, uma vez que V.
Exa. ainda ontem disse que seria votada na quinta-feira. Eu pedi para que
preparassem um estudo e um discurso para eu apresentar amanhã e alguns
colegas que estão ausentes aqui hoje estarão presentes amanhã. E com
relação ao que o Deputado Rafael Leitoa fala, não tem nada a ver, quinta-
feira é dia de trabalho, é dia de expediente. Independente de ir às suas bases
ou não, nós temos que estar aqui. Vamos depois da sessão, vamos na sexta,
no sábado, mas amanhã é dia de trabalho e vamos cumprir o que V. Exa.
falou. O PV não concorda com a votação na data de hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente,
pela liderança do Bloco Independente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (Questão de Ordem)
– Obrigado, presidente. Presidente, essas duas matérias serão votadas
hoje, tanto o aumento dos funcionários da Assembleia quanto a MP dos
Professores, mas isso só pode ocorrer se houver consenso das lideranças,
porque não está previsto no regimento a votação de nenhuma delas hoje.
Pelo regimento não poderia, mas havendo um acordo de lideranças é tradição
da Casa aceitar o acordo de liderança. Então eu queria colocar que a posição
do Bloco Independente é de que há um consenso em relação ao aumento
dos funcionários da Assembleia. Se houver consenso dos líderes e V. Ex.ª
concordar, nós estamos de acordo para que seja votado hoje o aumento
dos funcionários da Assembleia. Em relação à MP dos Professores, em
primeiro lugar, no mérito não há nenhum prejuízo votar hoje ou amanhã,
porque o aumento já está implantado. A medida provisória entra em vigor
no momento em que é publicada, então não há nenhum prejuízo. Há vários
professores que querem participar desse debate, querem ouvir esse debate,
e esta é a Casa do Povo. Há um entendimento já com esses professores de
que essa votação se dará amanhã. Então é bom para que a Casa seja
transparente, para que todos os professores participem, ouçam o que está
sendo discutido aqui para fazer sua convicção de que eles estejam presentes.
Então a posição do bloco é de que tanto a questão dos funcionários da
Assembleia quanto dos professores só pode ser votada hoje se houver
acordo de lideranças. O Bloco Independente concorda com a votação dos
funcionários da Assembleia e não concorda com a votação da MP. Então,
não havendo esse acordo, não pode ser votada a MP hoje, somente a
questão dos funcionários da Assembleia. Muito obrigado, presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Pela ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Meu
presidente, deputado Wellington, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa Murad. Depois o deputado Wellington.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (questão de
ordem) - Presidente, eu concordo com as palavras do deputado Max
Barros, porque tem que existir um acordo entre os líderes. O que acho que
começa é que não está acontecendo. Então acho que a questão dos
professores, pelo que já ouvimos, eles fazem muita questão de participar
desse debate. Acho que nada mais justo do que permiti-los participar da
sessão, amanhã, em relação a essa questão. Eu acho que amanhã é um dia
de trabalho normal, não tem a questão de suas bases. Eu acho que de
segunda a quinta já é suficiente, poderia até ser de segunda a sexta. Acho
que esta Assembleia já é tão... tem sessão solene atrás de sessão solene que
termina 11 horas, tem sessão solene inclusive até dia de quarta, então a
gente não entende que tem que estar apressando aqui para poder subir na
tribuna para acabar a sessão. Nada mais justo do que ter amanhã a sessão
para discutirmos esse assunto e os professores estarem presentes. Portanto,
a posição do nosso bloco é essa. Fica aqui o registro. Em relação ao
aumento dos servidores da Assembleia Legislativa, o Bloco Parlamentar
de Oposição é a favor que seja hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, com todo respeito a sua
presidência, com todo respeito a todos os demais pares, mas fico
contemplado já com as palavras do meu líder, deputado Max, com as
argumentações do meu líder. Mas quero fazer um pedido enquanto
professor. Eu não sou deputado, eu sou professor. Eu estou deputado. E
deputado existe uma temporariedade, professor eu serei até o meu último
dia de vida. Como professor, quero apelar para sua sensibilidade. E, mais
ainda, deputado Humberto Coutinho, presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, V. Ex.ª é tido como um dos homens que têm mais
palavra na política do estado do Maranhão, e o homem não pode promoter
muitas coisas, mas o pouco que prometer ele deve cumprir. E palavra sua,
promessa sua. Ontem V. Ex.ª prometeu aos professores que iria colocar a
pauta de quinta-feira. Então, em nome dos professores, eu faço um apelo
à sua sensibilidade e ao homem público que é, à palavra que o senhor tem,
que possa ser votado na manhã da próxima quinta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Senhor deputado, acima do presidente está o Plenário,
nós sabemos que acima dos líderes está o Plenário. Eu ponho em votação
ao Plenário, para botar em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, não há previsão regimental para colocar em votação e a matéria
entrar na Ordem do Dia. Eu vou pegar o Regimento e ler a Vossa Excelência.
A matéria é decidida pelos líderes. Se um dos líderes não concordar, a
matéria não entra na Ordem do Dia. Agora quero dizer, em respeito a Vossa
Excelência, em respeito que tenho a Vossa Excelência, como disse o deputado
Wellington, o senhor deu a sua palavra ontem aos educadores de que a MP
230 seria votada amanhã. Se tivesse que ser votada hoje, bastaria ter
avisado que eles estariam presentes aqui, agora não acredito na criação de
toda essa celeuma por conta da presença dos professores. Se o governo diz
que o reajuste é bom, que é o maior salário que tem no Brasil, qual é o medo
de enfrentar a participação dos educadores aqui nesta Casa? Portanto, eu
reitero que Vossa Excelência não pode rasgar o regimento interno desta
Casa. Não havendo acordo de líderes, não pode entrar nenhuma matéria na
Ordem do Dia de hoje, já que não foi publicado no diário desta Casa.
Portanto, peço que Vossa Excelência mantenha o respeito ao regimento
interno desta Casa e mantenha a sua palavra, que até hoje nunca foi quebrada
nesta Casa.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Com a palavra, o deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Com todo
o respeito ao deputado Eduardo Braide, nada pode ser mais soberano que
o Plenário. Um acordo de líderes não pode estar acima da vontade da
maioria do Plenário. Causa-me estranheza, quer dizer, qual o motivo de a
oposição não querer votar hoje?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente
Humberto, pela liderança do Bloco Independente. Senhor Presidente...

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Uma Questão
de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado?

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Senhor Presidente,
queria colocar a V. Ex.ª que todos nós aqui...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao deputado Alexandre Almeida, depois
ao deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA -
Presidente, o Regimento Interno desta Casa é a letra que regulamenta o dia
a dia da Assembleia. Nós criamos uma cultura de, votando uma urgência de
matéria, a gente incluir na mesma sessão e não numa sessão extraordinária
como define o Regimento. Hoje nós estamos diante de um impasse:
desrespeitar o Regimento e do outro lado permitir que a maioria atropele
o dia a dia desta Casa. Eu entendo, Senhor Presidente, que o caminho mais
adequado é aquilo que é consensual, que a gente vote logo. Aquilo que não
é consensual nós não votamos hoje porque, senão, nós temos condições de
terminar levando esse processo legislativo para o Poder Judiciário decidir,
o que não é plausível. Ora, se não está no Regimento e se não existe
entendimento, não tem por que a gente continuar com esta ideia. Então, eu
percebo que não temos problema nenhum em relação a isso. Vamos votar
logo a matéria da proposta que trata do aumento dos servidores da
Assembleia e amanhã será pautado o projeto que trata do aumento dos
salários dos professores, não tem mistério. Não vamos aqui criar problemas
onde não existe, Senhor Presidente, é essa a minha contribuição.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente
Humberto. Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Não é usual fazer
isso, mas vou dizer a V. Ex.ª que V. Ex.ª tem o respeito de todos os
deputados desta Casa, V. Ex.ª sempre foi um político de posição, mas
sempre respeitou os colegas parlamentares, a minoria e exerceu essa
presidência democraticamente, mesmo tendo um lado da política
maranhense. Então, eu não costumo fazer esse tipo de colocações, mas é
porque é a realidade. Então eu pondero a V. Ex.ª que existe um regimento
que é a lei, que a gente tem que cumprir aqui na Assembleia. É possível nas
casas legislativas, desde que haja consenso, por acordo, a gente até
ultrapassar alguma etapa do Regimento, isso é possível, é a tradição que se
estabeleceu nas casas legislativas, mas, quando não há acordo, não só da
liderança, eu entendo até que, se um deputado só discordar, não pode ser
rasgado o Regimento. Então, não há previsão regimental para ser votada
hoje a MP 230 e, se não houver acordo, se fizer isso porque o Plenário
decidiu, vamos acabar com o Regimento da Casa. Então, reúne a Casa, olha
nós queremos extinguir o Poder Legislativo, reúne os deputados e extingue
o Poder Legislativo Eu estou botando ao extremo porque isso não é legal,

não é possível. A lei tem que ser cumprida. O Regimento tem que ser
cumprido. Assim que funciona nas Casas Legislativas. Nós queremos
depor o governador Flávio Dino, reúne aqui em um dia e a maioria do
Plenário dá apoio ao governador. Isso é um absurdo. Então nós não podemos,
de maneira alguma, descumprir a lei, descumprir o regimento. Há uma
exceção, quando houver consenso entre os líderes, nenhum deputado
discordar. Neste caso, a gente pode sobrepor o regimento, mas, se um
discordar, não pode. Então eu apelo a V. Ex.ª que, se nós abrirmos esse
precedente, vai ser um precedente muito grave. E V. Ex.ª, eu repito, tem
conduzido esta Casa aqui com equilíbrio, tem cumprido o regimento,
respeitando os colegas. O Regimento existe, justamente as leis, para respeito
da minoria e aqui não só aos deputados que são minoria nesta Casa, mas
acima de tudo aos professores que vieram aqui debater na Comissão de
Constituição e Justiça, que querem estar presentes na votação. Eu acredito,
pelo que já foi colocado aqui por vários deputados que apoiam o governo,
que existem inúmeros argumentos para defender essa MP 230, então
vamos discuti-la no mérito, com transparência, com a população
participando desse processo. Então, presidente, eu faço esse apelo pela
história política de V. Ex.ª e pelo cumprimento da lei porque, se for votada
hoje a MP, nós vamos rasgar o Regimento desta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Artigos 112 e 113 do Regimento Interno.
Eu gostaria de ler a V. Ex.ª que pediu que eu trouxesse o artigo. Artigo 112:
Até as 10h30min, será declarada a Ordem do Dia, quando o presidente
determinará a verificação de quórum anunciando os deputados presentes.
Na segunda-feira, será declarada às 17 horas. Mais à frente diz o seguinte:
Artigo 113 - A Ordem do Dia organizada pelo presidente da Assembleia,
ouvido o colégio de líderes... O regimento é muito claro, Senhor Presidente,
existe um presidente nesta Casa que é V. Ex.ª, ao qual eu tenho total
respeito e apoio, mas esta Casa é plural e, portanto, a Ordem do Dia,
segundo o Artigo 113, é muito claro quando diz: a Ordem do Dia organizada
pelo Presidente da Assembleia, ouvido o Colégio de Líderes, será anunciada
e distribuída em avulso aos deputados antes do encerramento dos trabalhos
da Sessão anterior, Senhor Presidente, veja bem o que eu estou querendo
dizer, essa matéria não consta da Ordem do Dia de hoje, V. Ex.ª deu a sua
palavra aos educadores que vai estar amanhã e o Colégio de Líderes já se
manifestou que é contrário, Senhor Presidente, a entrada dessa matéria na
Ordem do Dia de hoje. E um detalhe, para entrar, ela teria que ser anunciada
na Sessão anterior, Senhor Presidente. Portanto, eu peço que o Regimento
seja respeitado e, que V. Ex.ª mantenha a sua palavra e o acordo, porque eu
não entendo sinceramente esse medo da base do governo em ter a presença
dos educadores aqui quando da votação, até porque a Medida Provisória já
está em vigor, o primeiro pagamento feito sob a GAM já foi realizado e
não há por que ter esse motivo. Eu quero só finalizar e é bom que os
servidores dessa Casa escutem em alto e bom som, que toda essa discussão
está prejudicando é os servidores da Casa, porque aqui todos já disseram
que é consenso em votar o reajuste dos servidores da Casa, me parece que
há certos deputados que estão contra essa situação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, pela Ordem, Deputado Rafael Leitoa.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, o Artigo 113 ele é bem claro, como disse o
Deputado Eduardo Braide, a Ordem do Dia é feita pelo Presidente, ouvido
o Colégio de Líderes, não que o Colégio de Líderes aprove a matéria. Então,
a Mesa Diretora vai fazer a Ordem do Dia de uma Sessão Extra, não é
nessa Sessão, nós ainda estamos na Sessão anterior.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O que é que
significa ouvir o Colégio de Líderes, Deputado Rafael, me diga?
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Mas não significa

dizer que ter um consenso, eu sou Líder do Bloco com maior deputado
nesta Casa e a maioria do Plenário já está demonstrando favorável.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Ah, então
vamos rasgar o Regimento Interno desta Casa, não vale mais o acordo de
líderes? Deputado Rafael, deixa dizer uma coisa a V. Ex.ª. O Regimento
Interno da Assembleia é feito à cópia do Regimento da Câmara Federal,
assista a uma sessão da Câmara Federal e V. Ex.ª vai perceber que se um
único líder não concordar com a inclusão da matéria na Ordem do Dia, essa
matéria não entra, isso quer dizer, deputado Rafael, que não importa se V.
Ex.ª é líder do maior bloco, mas esta Casa é composta por maioria e
minoria, e o Parlamento e a democracia presumem e pressupõem exatamente
o respeito a posição de todos. Eu não entendo sinceramente essa celeuma
toda, tendo em vista que ontem o Presidente deixou muito claro que a MP
230 seria incluída na Ordem do Dia de amanhã. Não sei por que esse medo
todo, já que os deputados da base do governo dizem que a medida provisória
é benéfica aos educadores.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de Ordem)
– Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, esta Casa tem se
diminuído cada dia que passa, talvez por falta da maturidade do próprio
Plenário, talvez por falta de conhecimento do Regimento, às vezes, nós
tentando dar satisfação para governos, seja quando eu fui líder de governo,
seja quando eu fui líder de oposição, e não é só nesta Mesa, tem sido de
infinitas Mesas, nós sempre tentamos de alguma forma atropelar o
Regimento, eu tenho consciência, Presidente, de que o projeto do governo,
o aumento errado e equivocado em cima da GAM, em cima do vencimento,
ele passa nesta Casa. E não há por que se atropelar, tendo a consciência
que um dia a mais e outro a menos, temos a consciência de que já está na
folha de pagamento, considerando que nós estamos votando uma Medida
Provisória, eu pediria a V. Ex.ª, Presidente, que fosse respeitado o
Regimento, que fosse mantido o diálogo com o colegiado de líderes e
consequentemente. deixar o projeto para ser votado amanhã, se fizermos
o contrário, eu vou dizer a V. Ex.ª que nós estamos, nós mesmos, não
dando valor ao próprio Regimento que nós criamos e votamos.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu gostaria de saber do Deputado Braide um dia, uma única
reunião que houve para se discutir pauta onde os líderes foram ouvidos
nessa Assembleia? Estou aqui há seis anos, eu nunca vi uma reunião para
se discutir pauta.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Essa conversa
paralela, vamos pedir, Questão de Ordem, Deputado Braide, vamos
respeitar a fala dos outros deputados. Senhor Presidente, Questão de
Ordem, por favor. Não é possível essa discussão paralela, a sessão está
aberta, o Deputado para discutir tem que se inscrever. Senhor Presidente,
não dá para ganhar no grito, tem que abrir a palavra para os outros deputados
que estão pedindo. Senhor Presidente, eu insisto, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputada Andréa, depois V. Ex.ª.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (questão de
ordem) – Presidente Humberto, eu estou um pouco perplexa. Eu peço
atenção dos deputados aí, porque essa conversa paralela também se torna
um pouco até desrespeitoso com os outros deputados que querem falar e
aí fica um pouco complicado a gente discutir o assunto. Eu acho, primeiro,
o Regimento Interno desta Casa está sendo rasgado, isso sem sombra de

dúvida. Agora, realmente, o Plenário é soberano. Mas por que o líder do
governo e os deputados governistas querem tanto que vá para o Plenário?
Ora, basta ver o número de deputados governistas que tem aqui neste
Plenário, então sempre o Plenário vai ser soberano aos olhos deles, por
quê? Vão votar a favor do que eles querem, é muito simples. Então, um
acordo de líderes para eles não tem importância alguma. Por que é muito
ruim os professores virem para esta galeria amanhã assistir à sessão? É
desgaste para o governo, simples assim como dois mais dois são quatro.
Agora, acho que o Presidente Humberto deve honrar com a palavra e
manter amanhã a sessão que ele se comprometeu a fazer amanhã e não
hoje, e não rasgar o Regimento Interno e as lideranças aqui ficarem
discutindo, discutindo, discutindo e de nada adiantar.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Senhor
Presidente, a sessão vai se resumir à Mesa ou nós teremos condições de
falar daqui?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (questão de
ordem) - Agradeço, senhor Presidente. O deputado Braide e o deputado
Max nas suas argumentações com relação a incluir na Ordem do Dia agora,
eles até têm razão, de fato, precisaria que houvesse um consenso para que
incluíssemos os dois projetos ou qualquer outro projeto. O que estamos
discutindo aqui, e aí é prerrogativa do Presidente, é na Sessão Extraordinária
que já foi aprovada, quando foi aprovado o meu requerimento de urgência,
para votar o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores da Assembleia,
nós temos uma sessão extraordinária já aprovada. É incluir, a pedido do
deputado Rogério, também a Medida Provisória n.º 230. Então está muito
claro, é prerrogativa do Presidente e V. Exa. pode anunciar a convocação.
Agora, o que não dá é para querer ganhar aqui no grito, porque é preciso
que saibam que todos nós compreendemos o Regimento. Se V. Exa. entender,
e ainda que V. Exa. com a prerrogativa de Presidente quiser submeter ao
Plenário a inclusão na pauta da próxima Sessão Extraordinária, é prerrogativa
de V. Exa. Não adianta a oposição tentar manipular o Regimento para jogar
a sessão para amanhã. Nós não temos nenhum problema de ter professores
aqui, até porque a grande maioria dos professores, e o sindicato da categoria
negociou com o governo e concordou. A minoria tem o direito de espernear
e a maioria vai prevalecer, evidentemente. Não adianta, é a maioria que
prevalece, é assim que é a democracia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, V. Exa. foi eleito Presidente desta Casa pelos
42 parlamentares, os 41 além do seu voto. V. Exa. foi unânime para sua
reeleição, mas a Casa não é unânime com relação ao apoio ao governo
Flávio Dino. Então, V. Exa., como magistrado na cadeira que está, tem que
ouvir o que diz o Regimento, tem que ouvir a oposição também. Ora, se o
Regimento diz que não pode sem um acordo de líderes, vamos votar
amanhã como V. Exa. deu sua palavra. Uma coisa é ser aliado do governo,
como V. Exa. é, outra coisa é que além de ser aliado, V. Exa. é Presidente de
uma Casa plural. É Presidente de uma Casa que tem outros parlamentares
que não concordam e não comungam com a forma como estão sendo
tratados os professores. Além do que V. Exa. deu sua palavra ontem de que
seria votado amanhã. Então. fica aqui o nosso apelo para que esta Casa
cumpra seu papel. A Casa do Povo, a Casa plural. Fica o apelo do Partido
Verde aqui, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Senhor Presidente, Questão de Ordem. Artigo 94 do Regimento
Interno, Senhor Presidente. Eu peço sua atenção. Eu primeiro quero dizer
que já parabenizei...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Qual o artigo?
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – 94, Senhor

Presidente. Primeiro eu quero dizer que já parabenizei publicamente o
Deputado Othelino pela condução dos trabalhos nesta Casa que sempre
faz na sua ausência, mas quero lamentar que o Deputado Othelino não
tenha conhecimento do Regimento Interno desta Casa, quando ele diz que
a Sessão Extraordinária que foi convocada através de um Requerimento
dele pode votar uma outra matéria. E aí eu vou ler a V. Ex.ª. Artigo 94 - A
sessão extraordinária, com duração de quatro horas, será destinada...
Eu peço sua atenção do senhor, Senhor Presidente. Artigo 94 - A sessão
extraordinária, com duração de quatro horas, será destinada
exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da Ordem
do dia. Me mostrem onde está na ordem do dia a Medida Provisória 230
que eu me calo. Então eu quero dizer, isso é claro, Senhor Presidente, a
sessão extraordinária só pode ser convocada para apreciar exclusivamente
aquela matéria que foi objeto do Requerimento. Nós não votamos aqui
nenhum requerimento para aprovar a votação da MP 230. Portanto, Senhor
Presidente, eu quero encerrar, fazendo um apelo a V. Ex.ª, para que não
rasgue o Artigo 113 do Regimento Interno, o Artigo 94 do Regimento
Interno e que a gente possa manter a sua palavra que foi dada ontem em
relação à votação na ordem do dia de amanhã da MP 230. Senhor Presidente,
esse é o apelo que faço a V. Ex.ª. Já lhe mostrei os artigos do Regimento de
forma muito clara, e se esta Casa, que é a casa de leis, não respeita a lei
interna dela, que é o Regimento, como é que nós vamos exigir que a
população respeite a lei que é aprovada por esta Casa, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Mais alguém pediu Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Senhor
Presidente, Senhor Presidente. Eu quero dar uma sugestão: vamos suspender
a sessão por 5 minutos, para que algum entendimento seja construído
porque a sessão está transcorrendo e ficam estas lacunas, para que os
deputados possam, junto à Mesa, conseguir alguma definição e fica ruim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Vou aceitar sua ideia. Sessão suspensa por 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (questão
de ordem) – Como eu percebi que ainda não tem consenso e a sessão foi
reaberta, eu gostaria que a sessão, então, continuasse na fase em que ela foi
suspensa. Ou seja, nós já superamos a Ordem do Dia e as matérias de
deliberação da Mesa já foram votadas e gostaria que V. Exa. já abrisse o
prazo para o Grande Expediente e logo em seguida permitisse que os
blocos indiquem os deputados que deverão falar pelo Tempo dos Blocos.
Porque eu gostaria de falar pelo tempo do bloco de que faço parte e o
deputado Antônio Pereira está inscrito no Grande Expediente. Então,
enquanto isso, a gente vai construindo aí algum acordo. O que não dá para
a gente ficar aguardando esse entendimento ser construído e, infelizmente,
percebo que ele não está disposto a ser construído.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Com a palavra, o deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (questão de ordem)
- Eu quero somente pedir aos colegas e pedir desculpas a todos os
funcionários da Casa, que essa matéria é muito importante. E dizer que o
Cabo Campos quer votar, sim, hoje a matéria dos funcionários da Casa. O
que os líderes vão decidir, se vai ser amanhã ou depois, nós não podemos
ter medo ou estar de acordo ou não com qualquer pessoa. Mas quero falar

para todos os funcionários da Casa que, no que depender da gente, nós
vamos votar a matéria hoje.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, enquanto não houver acordo nessa matéria,
peço que V. Exa. dê prosseguimento à sessão, porque tem vários oradores
querendo se manifestar. O deputado Antônio Pereira está no Grande
Expediente, o deputado Alexandre e eu também quero me manifestar no
Tempo do Bloco. É um pedido que faço a V. Exa. ou será que nem essa
parte do Regimento pode ser cumprida?

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Antônio Pereira, por 30 minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, caros colegas secretários presentes à Mesa,
deputados e deputadas, galeria aqui presente, imprensa, internautas. Eu
quero usar este Grande Expediente, nesta manhã conturbada, de discussões
profícuas pelo povo do Maranhão, para falar sobre Imperatriz, Amarante
e outros municípios da Região Tocantina. Primeiro, deputado Marco
Aurélio, V. Exa. que representa, e representa muito bem, aquela região e é
conhecedor dos problemas que afligem aquelas comunidades.  Eu quero
dizer que estamos, assim como se instalou há dois anos um pouco mais
com a nova ordem do Maranhão, instala-se também um novo momento de
gestão, um novo momento administrativo e político em Imperatriz, a
segunda cidade do Maranhão, a maior cidade do interior do Maranhão.
Imperatriz, nas outras eleições, escolheu dentre quatro principais candidatos
o doutor Assis Ramos para ser prefeito pelos próximos quatro anos daquele
município e ele iniciou uma gestão já com algumas dificuldades, mas eu
disse, não existem culpados. Pode até existir culpados, mas existe um
responsável hoje e o responsável é você que é o gestor, que foi o prefeito
eleito, escolhido pelo povo de Imperatriz.  Nós tivemos, senhor Presidente,
nos últimos 10 anos, na Região Tocantina, o maior inverno, o inverno mais
rigoroso. Quando eu falo inverno, falo das chuvas de verão e que aqui
chamamos, costumamos e habitualmente chamamos de inverno. E em 2
meses choveu em média 310mm, esse realmente foi o maior dos últimos 10
anos, a maior pluviosidade daquela região, da região Tocantina, e nós
tínhamos e temos uma malha viária na cidade urbana de asfalto envelhecida
pelo tempo, embora todos, todos, sem exceção, governadores do passado
recente do Maranhão, tenham contribuído para a recuperação asfaltando
novas ruas, recuperando novas ruas ali de Imperatriz, mas nós temos uma
malha viária nas ruas de Imperatriz e o Deputado Max Barros como
secretário de Infraestrutura que foi no passado recente, sabe muito bem
disso, que no momento em que ele foi secretário também fez vários
quilômetros de asfalto, abriu avenidas novas ali e ele é conhecedor que lá é
uma malha viária antiga, velha, que precisa sem dúvida nenhuma da ajuda
do Governo do Estado e também de uma pronta ação do município para
recuperá-la. E o Dr. Assis herdou esse grande inverno nesse momento e há
sem dúvida uma destruição da malha viária de Imperatriz, Imperatriz se
transformou num buraco só, nos bairros e no centro da cidade, não podemos
enumerar culpados, podemos enumerar responsáveis, e eu quero colocar
aqui, o primeiro responsável o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, também
trazer essa responsabilidade ao Governo do Estado, a nós Deputados
Estaduais, Professor Marco Aurélio, que é representante daquela região, a
Deputada Valéria Macedo, Deputado Léo Cunha, somos também
responsáveis para buscar recursos para ajudar o município a exatamente
recuperar aquela malha viária. O prefeito Assis recebeu a Prefeitura e não
tinha licitação para operação de recuperação e tapa-buracos ali das ruas de
Imperatriz. Ele fez uma licitação dentro da legalidade, autorizada, inclusive,
pela Procuradoria do Estado e me parece que até pela Procuradoria Federal.
E fez uma licitação. Já colocou a empresa ganhadora dessa licitação para
fazer, e iniciou a operação tapa-buracos. Naturalmente, quando suspender
as chuvas, houver a suspensão das chuvas, pela ordem de Deus, nos 60
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dias após haverá uma grande recuperação ali das ruas de Imperatriz. Mas
quero chamar a atenção, Deputado Marco Aurélio, V. Exa que tem uma
grande força no Governo. E é verdade, a gente o respeita por isso. E V. Exa,
como muito bem disse o deputado Eduardo Braide, tem demonstrado aqui
uma capacidade neste Parlamento, o que a gente também respeita.
Queremos incluí-lo nessa luta, para que possamos fazer o convencimento
do Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, que é de Imperatriz, mas
principalmente do Governador, para que ele possa fazer uma parceria
institucional. E essa parceria institucional pode virar outras coisas no
futuro próximo. Quem sabe até uma parceria política para que possamos
recuperar e ajudar Imperatriz, assim como fez Zé Reinaldo quando
governador, como fez Dr. Jackson Lago quando governador, como fez Dr.ª
Roseana quando governadora e como está fazendo, diga-se de passagem, o
Governador Flávio Dino, que tem feito ali muito asfaltamento de ruas em
Imperatriz. Inclusive fez e está fazendo operação tapa-buracos por aquela
cidade. Portanto, eu quero chamar atenção das autoridades, pedir a
sensibilidade do Governador. Estamos fazendo também através de ofício.
Deputado Marco Aurélio, eu gostaria que V.Exa. também assinasse esse
ofício junto conosco, para que ele autorize a Secretaria de Infraestrutura,
portanto, o Dr. Clayton Noleto, como Secretário de Infraestrutura, a ajudar
na recuperação das ruas por onde o povo de Imperatriz passa, por onde o
povo de Imperatriz transita. Outra questão que é uma questão crônica de
Imperatriz, Senhor Presidente, é a questão da saúde. Imperatriz é uma
região ali metropolitana. Muitos, inclusive, colegas não sabem, mas
Imperatriz é uma metrópole por lei. É um projeto de nossa autoria que foi
assinado por vários deputados aqui ainda no primeiro mandato em que eu
assumi aqui nesta Casa. Nós temos ali um raio de 60 km a região
metropolitana de Imperatriz. Nós temos Davinópolis; nós temos João
Lisboa; nós temos Senador La Rocque; é uma região metropolitana,
portanto, Imperatriz.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado Antônio
Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pois não,
Deputado, em relação à infraestrutura? Porque eu já estou passando para
a saúde, V. Ex.ª queria falar alguma coisa em relação? Concedo o aparte a V.
Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (aparte) – Eu
agradeço a V. Ex.ª. Eu só queria registrar a luta que V. Ex.ª teve pela
metropolização de Imperatriz e daquela Região Tocantina. Realmente foi
uma luta muito grande. V. Ex.ª subiu várias vezes a tribuna e convenceu
todos os colegas da importância daquele projeto e quanto era importante
para a cidade de Imperatriz. Então Imperatriz, Região Tocantina, que é tão
importante para o Estado do Maranhão, tanto desenvolvimento traz para
o nosso Estado. Eu quero só registrar a importância do papel que V. Ex.ª
teve e a luta que ao longo desses anos V. Ex.ª vem desenvolvendo, tanto na
área de infraestrutura, solicitando recursos estaduais para pavimentação
de ruas através de convênios ou diretamente pelo Governo do Estado,
como também na área de saúde e em outras áreas que são essenciais para o
desenvolvimento daquela região. Então, por justiça, eu queria fazer esse
aparte a V.Exa. para destacar o papel que V.Exa. tem tido nesta Casa para
o desenvolvimento daquela região e, particularmente, da cidade de Imperatriz
.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Incorporo
vosso aparte ao nosso pronunciamento e o povo de Imperatriz agradece,
inclusive, por aquela avenida que liga Imperatriz a João Lisboa que V.Exa.,
enquanto secretário, construiu aquela avenida. Mas estamos aqui tratando,
Marco Aurélio, agora de uma questão muito séria que é questão de saúde.
Por ser uma metrópole e pela questão da lei do SUS. Um dos eixos da lei
do SUS é exatamente a universalização. Imperatriz ali é onde estão
centralizados os serviços de saúde de média e alta complexidade. E o
Deputado Marco Aurélio conhece muito bem. Inclusive ele é uma das
pessoas que tem ajudado a UPA ali do grande Santa Rita, que vamos falar

também sobre essa questão logo mais. E a questão de saúde de Imperatriz
para mim é a questão mais angustiante que existe hoje na administração
daquela cidade, porque todos os recursos não são apenas para o município
de Imperatriz pela própria lei do SUS. Os recursos são para a Região
Tocantina de uma maneira geral, não só a região da metrópole, mas extra
metrópole também, o sul do Pará e o norte do Tocantins. Nós em Imperatriz
atendemos toda aquela região. É mais ou menos, Senhor Presidente,
Deputado César Pires, é mais ou menos como se você morasse em casa
com cinco pessoas e fizesse comida e almoço para cinco pessoas e todo dia
chegasse mais cinco ou dez pessoas a mais. Naturalmente, aquela comida
não ia dar. É mais ou menos o que acontece com a saúde pública de
Imperatriz. Os recursos não são suficientes para atender Imperatriz e toda
a Região Tocantina e parte do Pará e parte do Tocantins. Portanto, é
importante que haja ajuda do governo federal, mas é importante também
que haja ajuda do governo estadual na saúde pública de Imperatriz. Tenho
aqui algumas ideias e quero pedir o apoio do deputado Marco Aurélio, da
deputada Valéria Macedo que trabalha também na saúde pública, do
deputado Léo Cunha, para que possamos, por exemplo, fazer alguns
encaminhamentos para que haja uma reflexão do senhor secretário de
Saúde do Estado do Maranhão e do senhor governador do estado do
Maranhão, Dr. Flávio Dino. Primeiro, por exemplo, deputado Marco
Aurélio, V. Ex.ª que é defensor ali da UPA e que tem méritos no
funcionamento do custeio e manutenção, como tenho mérito ali na
construção daquela unidade, V. Ex.ª tem mérito na abertura, na implantação,
no custeio e manutenção daquela unidade hospitalar Nosocomial,
gostaríamos de pedir ao governador que encampasse, que colocasse a UPA
de Imperatriz no sistema de assistência do Estado para que pudesse
realmente diminuir a pressão financeira sobre a saúde pública de Imperatriz
a fim de que Imperatriz tivesse mais condições, por exemplo, de fazer os
investimentos necessários no hospital, no Socorrão. Porque lá, deputado
Eduardo Braide, não há duvida de que não existem condições...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Assim que
possível, me conceda um aparte, deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – No momento
devido lhe concederei com muito prazer.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Logo
em seguida também, deputado Antônio Pereira, se V. Ex.ª me permitir,
gostaria de participar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
deputado Wellington também, deputado Antônio Pereira?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Concederei
por essa ordem. Portanto, se o governo do estado colocasse ali na rede
assistencial do Estado uma UPA que, sem dúvida nenhuma, trará despesas
ao governo do estado, mas não onerará tanto como está onerando o governo
municipal. Apesar de que o Estado já participa, me parece que com R$ 400
mil ou R$ 500 mil, mensalmente, para o custeio e manutenção dali, portanto,
não está tão distante, talvez se gaste lá em torno de R$ 800 mil. Não é tão
difícil para o governo do estado assumir aquela UPA, tirando esse peso,
diminuindo esse peso das costas da saúde pública do município e, assim,
ajudando aquela comunidade. Eu quero aqui pedir a sensibilidade do
governador do estado, quero pedir um estudo da Secretaria Estadual de
Saúde, através de Dr. Carlos Lula, para que possamos avançar nessa
discussão, para que possamos fazer reflexão, avançar nessa discussão e
ver se o Estado pode fazer isso pela comunidade e pelo povo de Imperatriz.
Ainda também nós temos o Socorrão de Imperatriz, é um prédio alugado,
é um prédio arcaico, um prédio antigo, mas que está servindo. É verdade,
está servindo. Nós temos que buscar recursos no Ministério da Saúde. Aí
conversei com o pessoal da bancada maranhense para que possamos colocar
recursos para a construção de um hospital para Imperatriz. Eu acho que
esse recurso está disponível no Ministério da Saúde e a bancada pode
fazer aí um esforço, a bancada maranhense, senadores, deputados federais,
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um esforço para que a gente possa dar esse presente ao povo de Imperatriz.
Mas também quero chamar atenção, primeiro quero conceder um aparte
ao deputado Alexandre Almeida, em seguida ao deputado Eduardo Braide
e mais à frente ao nosso querido deputado Wellington do Curso. Deputado
Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Deputado
Antônio Pereira, depois para o deputado Adriano Sarney, pois eu gostaria
de um aparte também.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Será
concedido, deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
- Querido deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª traz a esta Casa um assunto
importante, pois traz os problemas da segunda maior cidade do nosso
estado, a querida cidade de Imperatriz. Hoje Imperatriz tem a oportunidade
de ser conduzida, de ser gerida por alguém que eu conheço muito bem e é
exatamente sobre esse depoimento que eu quero aqui incluir, acrescentar
ao discurso de Vossa Excelência. O prefeito Assis é um jovem que eu tive
a oportunidade de conhecer há mais de 10 anos, tendo em vista que ele
viveu grande parte da sua fase de criança e adolescente, bem como também
em juventude, na mesma cidade que eu também tive o prazer de estar
nessas fases, e aqui estou me referindo à cidade de Timon. Ele inclusive
morava junto a seus pais no mesmo bairro que minha mãe ainda mora. O
que eu quero aqui registrar é que Imperatriz hoje está tendo a oportunidade
de ter à frente da prefeitura um jovem sério, trabalhador, correto e de um
compromisso com a causa pública indiscutível. O querido Assis, todos
sabem, construiu a sua carreira como policial, como delegado da Polícia
Civil e por onde ele passou na carreira sempre se destacou. Foi delegado
em Codó, logo em seguida foi destacado para outros municípios e terminou
sendo delegado regional de Imperatriz e de toda aquela região que todos
nós sabemos o quanto é complexa em relação aos índices de criminalidade,
mas fez ali um grande trabalho ao ponto de a população reconhecê-lo
como alguém com condições de ser prefeito de Imperatriz. Então, o
depoimento que eu faço aqui é para reconhecer o atual prefeito de Imperatriz
como um jovem sério, trabalhador, que seguramente vai fazer o seu mandato
e, ao final do seu mandato, poderá mostrar aos quatro cantos do Maranhão
que foi um prefeito honesto, foi um prefeito trabalhador. Em relação a
essas problemáticas que Imperatriz vive, eu quero sugerir a V. Ex.ª que não
fique pedindo apoio tão somente aos deputados que têm vinculação eleitoral
com aquela cidade, Imperatriz é do Maranhão, e quando Imperatriz vai
bem, o Maranhão vai bem; quando Imperatriz vai mal, é lógico que o
Maranhão vai mal e, se o Maranhão vai mal, nós aqui, deputados estaduais,
temos responsabilidades sobre essas questões. Então, eu me junto a V.
Ex.ª também em busca de instrumentos e caminhos para melhorar a
infraestrutura de Imperatriz, melhorar também a estrutura da rede pública
de saúde de Imperatriz. Vi V. Ex.ª falar, por exemplo, sobre a necessidade
de o Estado fazer um aporte financeiro na vida financeira da UPA. De fato,
eu reconheço como importante, porque nós lá em Timon estamos
enfrentando um problema sério. A UPA, que no governo anterior funcionava
por excelência, hoje está abandonada, e nós sabemos o quanto a UPA teve
e continua tendo um papel muito importante na vida do timonense e do
cidadão maranhense, em qualquer lugar que seja, porque é lá a porta de
entrada para aquele maranhense que está precisando de um atendimento
médico. Então, para concluir, parabéns a V. Ex.ª, fico muito honrado em
fazer esse depoimento em relação ao prefeito de Imperatriz, o prefeito
Assis, repito, homem sério e honesto. Também quero me juntar à causa de
Imperatriz e por isso digo que V. Ex.ª pode dizer a Imperatriz que ela não
tem só tem três deputados, tem 42.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito
obrigado. Será dito. Deputado Eduardo Braide, com a palavra. Aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) – Eu
quero parabenizar V. Ex.ª pelo pronunciamento e quero dar o meu

testemunho da sua luta junto à Comissão de Saúde. Diversas vezes V. Ex.ª
já foi a Brasília para brigar inclusive pela questão per capita da saúde do
Maranhão e tenho certeza de que essa será uma vitória de todo o povo
maranhense, não só de Imperatriz. E quero aqui fazer um pleito a V. Ex.ª e
ao mesmo tempo até tirar uma dúvida. Nós sabemos hoje, e V. Ex.ª sabe a
luta que nós temos em relação ao tratamento dos pacientes com câncer. O
Aldenora Belo é o hospital de referência no Maranhão inteiro e há um
tempo iniciou um serviço de radioterapia, salvo engano, com credenciamento
com uma clínica lá em Imperatriz, e pedi a V. Ex.ª que, se fosse possível,
esta Casa, ou até quando da destinação de orçamento, nós pudéssemos
fazer o trabalho de descentralização do atendimento aos pacientes com
câncer, porque a gente sabe que essa questão da radioterapia é o verdadeiro
gargalo hoje. Existe um quantitativo que é limitado aos pacientes lá de
Imperatriz, salvo engano, são 200 sessões por mês, essa foi a informação
que me passaram, por outro lado, deputado Antônio Pereira, a questão
também das cirurgias e quimioterapias. Vejo a preocupação de V. Ex.ª em
relação à saúde e tenho certeza, peço a V. Ex.ª que também inclua o
tratamento oncológico na sua preocupação, que eu sei que tem, para que a
gente possa fazer, não só de Imperatriz, mas todos os moradores da região
Sul do Maranhão, possam se beneficiar com um atendimento de qualidade
no que diz respeito ao tratamento oncológico.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Muito
obrigado, Deputado Eduardo Braide, incorporo o pronunciamento de Vossa
Excelência quanto o Alexandre e agradecendo a participação no nosso
pronunciamento e concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
- Deputado Antônio Pereira, em primeiro lugar, é um dever de justiça fazer
um aparte a Vossa Excelência. Por que um dever de justiça? Todas as vezes
que eu fui à cidade de Imperatriz eu tive não só seu apoio incondicional, o
seu respeito, a sua atenção, inclusive na última audiência que nós tivemos
com pessoas ligadas ao seu gabinete, com pessoas ligadas a Vossa Excelência
um apoio total para a audiência pública realizada em Imperatriz e todas as
atividades que já desenvolvemos em Imperatriz. E todas as vezes, sem
nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de ciúmes, sem nenhum
tipo de vaidade, de orgulho, pelo contrário, o seu gabinete é um gabinete
amigo, um gabinete aliado ao gabinete do Deputado Wellington e todas as
vezes que eu falei aqui em Imperatriz, Vossa Excelência se prontificou,
Vossa Excelência estava ao meu lado e eu só tenho que fazer esse
reconhecimento. Como eu falei, é dever de justiça fazer esse reconhecimento
a Vossa Excelência, ao homem público que é o Deputado Antônio Pereira,
e a sua atuação. Todas as atividades que desenvolvemos em Imperatriz e
que nós ouvimos a população tendo essa aproximação no mandato popular
e próximo da comunidade, próximo à população, nós temos esse feedback
e esse feedback do Antônio Pereira não só em Imperatriz, mas na região
próxima, em toda a região Tocantina. Na última viagem que nós fizemos à
cidade de Imperatriz, a Ribamar Fiquene, à cidade de Porto Franco, em
todas as cidades que percorremos a atenção que o Deputado Antônio
Pereira dá a esses municípios e o feedback de respeito que tem, inclusive,
no último final de semana, estivemos na cidade de Presidente Dutra, onde
V. Ex.ª foi um dos mais bem votados e tem esse respeito, tem esse carisma.
Com relação à cidade de Imperatriz, já contando com seu apoio e tenho
certeza, como das vezes anteriores, de que será incondicional. No dia 27 de
abril de 2017, Imperatriz irá sediar um grande evento nacional e nós teremos
a atenção de toda a política nacional com a presença de ministros, senadores
e deputados federais na reunião do Parlamento Amazônico, reunião
ampliada com 10 estados-membros e uma agenda bem ampla, com a
discussão de investimentos para Imperatriz, duplicação da BR-010 para
Imperatriz, do Porto Seco para Imperatriz, do isolamento não só de
Imperatriz, mas de estados da região Norte. Então será uma ampla
discussão e mais uma vez quero contar não só com o seu apoio, mas com
a presença de V. Ex.ª, deputado Marco Aurélio, deputado Léo Cunha e de
todos os deputados da região para que possamos engrandecer esse evento.
Mais uma vez, muito obrigado, deputado Antônio Pereira.
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O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Agradeço o

seu aparte e incorporo. Antes de conceder aparte ao deputado Adriano e
ao deputado Marco Aurélio, quero dizer ao deputado Alexandre Almeida
que Imperatriz tem uma UPA do estado. A maior UPA de Imperatriz o
Estado já tem, o custeio de manutenção é do Estado, está na rede assistencial
do Estado. O que estamos pedindo é a UPA do município, que o Estado já
ajuda, mas que ele possa ficar com todo esse custeio, com o custeio total,
com a despesa total daquela UPA e incorporar também à sua rede
assistencial. Em relação à questão também da oncologia, muito discurso
fiz aqui sobre tumores benignos e malignos, no mandato passado. Neste
mandato, realmente deixamos para essas novas figuras que estão aqui
aparecendo na política do Maranhão, mas nós temos alguma experiência
em relação a essa questão e que o governo atual fez um convênio e que está
atendendo talvez como a saúde do Brasil não um problema do Maranhão,
mas do Brasil inteiro, não está dando conta de atender todos àqueles
pacientes que realmente necessitam. Nós hoje devemos atender menos de
20% dos portadores de tumores benignos e malignos do Estado do
Maranhão ainda, não acredito que ultrapasse isso, eu não tenho esse
número exato, quatro anos, cinco anos atrás, nós atendíamos menos de
10%, acredito hoje, que a gente atenda realmente em torno de 20%, portanto,
eu quero dizer que há uma participação do Governo do Estado que precisa
ser melhorada, que precisa ser fortalecida para que nos dê condições a esse
jovem prefeito responsável, sério, que está imbuído ali de fazer uma grande
administração, que ele tenha mais condições de fazer uma administração
pela segunda cidade do Estado do Maranhão. E, portanto, eu quero pedir
ao Governo do Estado que mantenha um relacionamento institucional com
a Prefeitura Municipal de Imperatriz, porque esse início foi de muitas
dificuldades, mas ele tem enfrentado, o Assis, com muita responsabilidade,
o que eu percebo é que ele mantém um norte na sua gestão, na sua
administração e que quem mantém o norte vai chegar a algum lugar, ele
sabe aonde deve chegar, apesar das dificuldades iniciais, precisa do apoio
do Governo Federal, do Governo Estadual, a Câmara Municipal de
Imperatriz, por meio do seu presidente, o vereador Zé Carlos Pé de Pato;
por meio do Hamilton Miranda, que é líder do governo municipal, ali na
Câmara Municipal, tem dado total apoio na administração do Assis Ramos,
a comunidade, apesar de todas as dificuldades que estão enfrentando, a
pesquisa última que foi feita agora, a comunidade tem dado um determinado
apoio para o governo Assis Ramos, portanto, eu gostaria de pedir à sociedade
Imperatrizense, à comunidade de Imperatriz que tivesse um pouco de
paciência com a administração, com a gestão de Assis Ramos, porque ele
está no caminho certo, vai acertar. O Governo do Estado vai ajudar a cidade
de Imperatriz. Eu tenho absoluta certeza disso. O Governador Flávio
Dino tem sinalizado nessa direção, o Governo Federal vai ajudar Imperatriz.
E agora eu estou pedindo aqui, depois da palavra do Alexandre, ajuda
também não só dos colegas que representam a Região Tocantina, mas dos
colegas de uma maneira geral. Cedo o aparte ao Deputado Adriano Sarney,
que me pediu anteriormente. V. Exa.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (aparte) –
Deputado Antônio Pereira, vou ser muito breve para lhe parabenizar pela
sua luta em toda Região Tocantina. Parabenizar por esse discurso eloquente
em defesa do prefeito Assis, de Imperatriz.  Todos nós, Deputado Antônio
Pereira, precisamos nos mobilizar por Imperatriz. O problema hoje, se
existe na cidade de Imperatriz, não é o problema do prefeito; é um problema
de todos nós. Imperatriz é a segunda maior cidade do Estado. O Governo
do Estado precisa dar uma atenção maior. O Governo Federal precisa dar
uma atenção maior, e é isso que ele está fazendo. V. Exa., representando o
Governo do Estado,  com os outros deputados estaduais, tenho certeza
que sensibilizarão o Governador do Estado, o Secretário de Infraestrutura,
que é da região para fazer os investimentos necessários,  porque também
é de responsabilidade deles. E é claro que, com o relacionamento que o
prefeito Assis tem de seu partido, do grupo político do ex-senador José
Sarney em Brasília, está andando em todos os ministérios para buscar os
recursos necessários  para fazer o desenvolvimento que Imperatriz merece,
que Imperatriz precisa. E eu tenho certeza  absoluta que já no segundo ano
de mandato, começando agora nesse primeiro ano, mas já no segundo ano

de mandato, Imperatriz vai ser um verdadeiro canteiro de obras. Parabéns
pelo seu pronunciamento, pela sua iniciativa e um salve ao nosso prefeito
Assis, do PMDB. Boa sorte a ele também.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Agradeço
seu aparte e concedo a palavra ao deputado Professor Marcos Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Antônio Pereira, se possível também, deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCOS AURÉLIO
(aparte) – Deputado Antônio Pereira, cumprimento a fala de V. Ex.ª, pois
a nossa grande Imperatriz precisa cada vez mais aumentar a sua
representatividade nesta Casa, na Câmara Federal, em todos os espaços
que possam agregar reforço a nossa cidade, ao nosso povo de Imperatriz,
da nossa Região Tocantina. Nós somos três deputados estaduais de
Imperatriz aqui nesta Casa, nós sempre temos um consenso na defesa da
cidade e me alegro quando V. Ex.ª fala e até reconhece a nossa luta para a
abertura da UPA do São José em Imperatriz, para onde destinei, no ano
passado, um milhão e 150 mil, além de articular junto ao governador Flávio
Dino para fazer um repasse mensal e também o Estado entrar com os
equipamentos daquela casa de saúde que é fundamental na descentralização
do atendimento, sobretudo nesse período com um surto aí de zika, dengue,
chikungunya. A gente vê como é estratégica aquela casa de saúde que não
poderia ficar fechada, e o Estado continua apoiando o que é salutar para
reforçar ainda mais. Os outros investimentos que o Estado tem feito
ajudam o município e, quando eu falo ajudar o município, é ajudar o povo,
não necessariamente olhar uma atribuição, onde termina a atribuição de um
e começa a atribuição de outro. Por exemplo, as cirurgias eletivas, que o
hospital macrorregional tem feito, têm desafogado muito a demanda do
hospital municipal de Imperatriz, o Socorrão. Todas as cirurgias eletivas
que são feitas lá e chegam a fazer tem meses que são mais de 200 cirurgias.
E já encerro, Deputado Antônio Pereira. Por outro lado, reforçar os
investimentos que a Secretaria de Infraestrutura.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Antônio Pereira, mais um minuto para V. Exa.
encerrar.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Eu já finalizo. Mas só reforçar que o Estado tem sido parceiro,
continuará sendo parceiro de Imperatriz. Não importa quem seja o gestor,
se for aliado ou não, mas o Governador Flávio Dino tem feito um grande
esforço e apoiado a nossa cidade.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Tenho
certeza disso, sou reconhecedor disso. E esperamos que possa fazer mais,
porque o Estado pode mais e tem que fazer realmente pelo povo de
Imperatriz, que realmente tem retribuído também ao Governo do Estado.
E reconheço o seu trabalho e o trabalho do Governo do Estado. Agora,
neste momento de dificuldade desse inverno, chuvas rigorosas ali, é preciso
que haja uma força-tarefa para que a gente possa recuperar a cidade de
Imperatriz. Senhor Presidente, estou concluindo para dizer que dívidas
ficaram ali. O Dr. Assis quando assumiu, dívidas ficaram em todas as
Secretarias, especialmente na Secretaria de Saúde. São dívidas normais,
mas ficaram dívidas ali com terceirizados, dívidas com fornecedores, que o
Assis está ali tentando equalizar. Com os anestesistas, por exemplo, teve
que fazer uma equalização rápida para que se continuasse o trabalho.
Como é que se trabalha em um hospital público sem anestesista? Mas,
enfim, o Dr. Assis está de parabéns pela sua capacidade de agregar, pela
sua capacidade de fazer acordo políticos. Eu nem sabia que o Assis tinha
essa capacidade de entender como funciona a política e de avançar. Tenho
absoluta certeza que no norte, que ela ruma ao norte, e com certeza a
sociedade maranhense reconhecerá o seu trabalho, a comunidade
imperatrizense reconhecerá o seu trabalho como um grande administrador
que parece que vai ser por aquela cidade de Imperatriz. Muito obrigado.
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Quero aqui também agradecer ao nosso presidente Humberto pelo minuto
aqui que deu a mais do tempo. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires por cinco minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, gostaria de utilizar o tempo do Partido Verde. Liderança pelo
Partido Verde após o deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Logo após o deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Galeria, imprensa, senhores
servidores, presidente, recebi um grupo de presidentes de associações no
meu município de Codó, reivindicando e pedindo ao governo que fosse
feita a restauração da MA 026, que liga o KM 17, em Codó, a Triângulo,
em Dom Pedro. Esse projeto vem se arrastando há muito, quando nós
conseguimos no governo anterior que fosse licitado o projeto de custos
das estradas. E assim foi feito. O levantamento deu em torno de R$ 78
milhões que deveriam ser incluídos no BNDES, mas não pôde ser. No
entanto, gerou a expectativa de que alcançaríamos isso nesses dois anos
passados. Não foi possível, presidente, mas continua manifestações, como
teve outro dia fechando a BR-316, porque os nossos lavradores e os
produtores daquela região entendem que é um dos mecanismos que a
sociedade deve se apropriar para o escoamento da produção. Em épocas
de muita chuva corta, haja vista já ter pontos totalmente conclusos, ou
seja, espécie de tratamento de engenharia feito, algumas está faltando
apenas as cabeceiras da ponte serem niveladas, mas o prejuízo vem se
acumulando durante muito tempo. Foi uma estrada feita ainda pelo ex-
governador João Castelo e que Codó, Dom Pedro e região circunvizinha
reivindicam uníssono, essa situação. A outra, Presidente, que eu quero
tratar, líder Rafael, é a 034, que liga o município de São Bernardo a Luziânia,
no Piauí. Ou seja, até a cabeceira da ponte, considerando de que lá do outro
lado do Parnaíba para o Piauí está totalmente feita. Essa, por última agora,
os moradores daquela região quebraram a estrada, atearam fogo
inviabilizando qualquer transeunte, seja pedestre, ou seja, por qualquer
tipo de carro. Ônibus não passavam, vans não passavam e diminuía a
trafegabilidade e acessibilidade ao município vizinho, no caso Piauí.
Diferente do de lá também que já é feito totalmente, historicamente, a
camada asfáltica que liga a ponte do rio Parnaíba à sede do Piauí. Assim,
Presidente, ficam essas duas reivindicações nossas e apelo ao Governo do
Estado, apelo ao Secretário de Infraestrutura, que volte os olhos a essas
duas situações, tanto de Codó quanto de Luziânia, que liga São Bernardo
à ponte de Luziânia. Deputado Alexandre Almeida deve de vez em quando
em campanha política se apropriar dessa trafegabilidade, dessa sensibilidade
que diminui muito as quilometragens em relação a isso. Fica o meu apelo a
essas duas restaurações. Uma, na verdade, segundo o Deputado Max
Barros, que conhece bem essa situação, uma é para fazer que é a 134, que
ele acha que deve seguir o prolongamento, é importante também. E a outra
que ele também conhece, que V. Exas. todos conhecem, sobretudo no caso
de Ana do Gás, que é daquela região ali. Fábio Macedo, que conhece bem,
também é bem votado. O nosso querido Glauber Cutrim, também. São
pessoas que são votadas naquela região. E a MA 026, que já tem as pontes,
que tem tudo, que já foi feita e destruída, que reclamam e clamam, todos
nós juntos para que haja uma ação do Governo mais forte ali de forma a
atender as reivindicações, tanto da população de São Bernardo quanto de
Codó e de Dom Pedro, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano, pela liderança, cinco minutos sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
maranhenses, retorno agora a esta tribuna novamente, porque no pequeno
expediente eu comecei a minha explanação muito detalhada, baseada em
dados, refutando todos os argumentos sem sentido do Governo do Estado
em relação ao aumento do ICMS. Eu aprendi e eu acredito que, como
político que é o Governador do Estado, o Governador Flávio Dino tem
que começar a aprender que é impossível defender o indefensável. Então o
Governador Flávio Dino tem dado desculpas através de seus secretários e
daqueles que querem botar a cara a tapa para defender o indefensável. Eu,
no Pequeno Expediente, relatei aqui e refutei os argumentos absurdos do
Governo do Estado que disse que está cobrando mais impostos da sociedade
porque outros Estados também estão cobrando. Um argumento que não
tem o menor sentido explanei no meu Pequeno Expediente. O segundo
argumento que refutei do Governo do Estado foi que ele estava aumentando
os impostos para preservação dos setores produtivos. Ora, como se
aumenta impostos para preservar o setor produtivo? Um grande absurdo
que eu refutei no meu outro pronunciamento logo mais cedo. Agora nós
estamos aqui no terceiro ponto. O terceiro ponto que é o terceiro argumento
do Governo do Estado absurdo, que diz o seguinte: que o Governo do
Estado aumentou impostos para proteger os consumidores que tem uma
renda pequena. Muito bem, como é que o Governo do Estado quer proteger
o pequeno consumidor aumentando imposto? Isso aqui é só no mundo da
fantasia do governo comunista do Maranhão, só assim. Porque para os
consumidores, por exemplo, de energia de até 500 kW/hora, o governo do
estado aumentou o ICMS de 12% para 18%, um aumento de 40%. O
governador Flávio Dino quer proteger a baixa renda dando aumento de
40% na conta de energia, isso é apenas um exemplo, eu posso utilizar os
outros exemplos, mas infelizmente eu não tenho tempo aqui. Mas o líder
do governo, o deputado Rogério Cafeteira, disse que o governador deu
isenção para aqueles que pagam menos. Ele falou do que 50 kW, mas isso
não existe, deputado Cafeteira, são 300 kW. Aquele que paga menos de
300 kW, o governo disse que está dando isenção, mas não está dando
isenção. O deputado Othelino cometeu esse erro, pois não está dando
isenção, ele não está dando o aumento, mas não está dando isenção para os
de 300 kW, que é o produtor rural. Ora, na época da governadora Roseana
Sarney, e aqui eu não quero fazer defesa alguma, mas apenas uma
comparação, que é sempre feita aqui nesta Casa, na época da governadora
Roseana Sarney, a governadora Roseana Sarney dava isenção, era o Viva
Luz, eu não sei se vocês aqui deputados lembram do Viva Luz. A governadora
Roseana Sarney dava isenção para os produtores rurais, mas agora o
governador Flávio Dino quer vender para a população que não deu aumento
e que isso é um grande feito do governo Flávio Dino. Que absurdo. Mais
um absurdo. Era melhor ter ficado calado. Muito bem, são oito os
argumentos que eu vi, que eu detectei e que eu vou refutar aqui neste dia.
O quarto, que aumentou o imposto pela necessidade de ajuste, tendo em
vista o cumprimento das obrigações constitucionais. Ora, todos nós
sabemos aqui, e aí eu uso números concretos, para depois não vir alguém
aqui falar besteira. O número concreto do Maranhão é que, em janeiro de
2015, a porcentagem de custo com pessoal, que foi recebida no colo do
Governador comunista Flávio Dino, foi de 38,7% da receita corrente líquida.
No final de 2016, esse valor já estava em 42,33% da receita corrente
líquida. A dívida do Maranhão que o Governador Flávio Dino recebeu com
57% da receita. Sabe quanto é que foi finalizado 2016? Com 68%, um
aumento de 10% de dívida apenas no primeiro ano do governo comunista.
Aí vão vir aqueles para dizer que a receita do Governo diminuiu. Isso é
uma porcentagem da receita e aqui, senhoras e senhores, Deputados,
Deputadas, povo maranhense que me vê aqui pela TV Assembleia, eu
trago números concretos e aqui eu quero dizer para todos vocês que a
receita do Maranhão, a receita do Governo do Estado do Maranhão
aumentou e aqui eu vou dizer para vocês por que ela aumentou e o maior
propósito que ela aumentou. Porque esse não foi o primeiro aumento do
imposto, de renda. Esse não foi o primeiro aumento de imposto, não foi o
primeiro, já teve um outro aumento de imposto. A receita do Estado, em
2014, na época do governo passado, era de 10 bilhões, 152 milhões. Em
2015, essa receita pulou para 10 bilhões, 712 milhões. Não houve
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decréscimo. Em 2016, ano passado, fechamento do ano passado, essa
receita saiu de 10 bilhões, em 2015, para doze bilhões quatrocentos e trinta
e quatro milhões. Um acréscimo, Deputado Rogério Cafeteira, de mais de
dois bilhões de reais, 20% de acréscimo da receita, ou seja, aqui eu não
estou querendo ludibriar a população.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado,
V. Ex.ª me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Eu estou
falando no Tempo da Liderança, mas eu posso lhe dar um aparte, se o
Presidente permitir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, não pode ter aparte, eu queria que V. Ex.ª
encerrasse seu discurso, já passou quase dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Está ok, eu
vou encerrar o discurso, Senhor Presidente, em um segundo. Muito bem,
se o governador não tivesse aumentado o custeio em mais de 15%, ele não
precisava dar esse aumento que ele deu, esse é um grande absurdo, um
aumento desnecessário, de um aumento, desnecessário. Será, Deputado
Wellington do Curso, Deputado Eduardo Braide, será que esse aumento de
imposto não foi feito no passado e não está sendo feito agora para gastar
nas campanhas eleitorais e fazer política eleitoral? Porque é isso que esse
Governador sabe fazer e é isso que nós vimos, as obras eleitoreiras para
cima e pra baixo acontecendo, porque ele não guarda esse dinheiro para dar
aumento aos professores? Mas aumento de verdade, não esse aumento de
mentirinha que ele está dando. Então, Senhor Presidente, eu tenho aqui
todos os argumentos refutando toda a bobagem que o Governador fala, um
dos argumentos do Governo, por incrível que pareça, é que eles aumentaram
o imposto para dar incentivo ao esporte e à cultura. Ora, pelo amor de
Deus, todos os deputados sabem aqui que o incentivo do esporte, à cultura
é coisa antiga, vem do governo passado, do Governo retrasado, eu não sei
nem da onde vem isso, mas vem de muito tempo. Qual a entidade de
esporte, a entidade cultural que recebeu aquele diploma da Secretaria de
Cultura, o diploma da Secretaria de Esporte para receber recursos do
Mateus, para receber recursos da CEMAR, para receber esses outros
recursos? Ora, me dizer que vai aumentar imposto para dar incentivo de
esporte e de cultura, dinheiro de ICMS dessas empresas? Isso é conversa
para boi dormir e eu não aceito, porque podem enganar ou outros, mais o
Deputado Adriano aqui não vai enganar, porque eu passei uma semana
colhendo os dados, anotando e buscando as respostas que têm que ser
dadas à população. Ora, dizem que deu aumento de imposto para o
equilíbrio fiscal e ao mesmo tempo o Governo comunista aprova nesta
Casa mais de seiscentos milhões de reais em empréstimos onerando ainda
mais os cofres, recebeu do governo Temer, que o Governador Flávio Dino
disse que é um governo golpista, mas recebeu do governo Temer quinhentos
milhões da repatriação no final do ano, para onde foi esse dinheiro? Para
onde foi o dinheiro do Governo Federal? Foi para alguma obra de política?
Foi para onde, Governador? Recebeu quinhentos milhões do governo do
Michel Temer no final do ano, dinheiro de repatriação, aprovou nesta Casa
seiscentos milhões de financiamento. Ora, quer enganar quem? Dizendo
que o aumento de imposto é para equilíbrio fiscal, eu acho que ele quer
enganar é aqueles que sobem a esta Tribuna, principalmente um desses
que subiram hoje esta Tribuna, para em vez de fazer o que eu estou
fazendo e refutar com números reais, estrebuchar, chorar, xingar, apontar
dedos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, V. Ex.ª já extrapolou, já está usando o dobro do
tempo.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Vou só
finalizar Senhor Presidente,  é porque essa discussão toda  que aconteceu
aqui deixou todo mundo cansado. Só para finalizar, Senhor Presidente, dez

segundos. Aqueles que sobem a esta tribuna para estrebuchar e dizer aqui.
Em vez de defender o governo comunista e dizer, e responder aos meus
argumentos concretos, vem dizer que o governo passado é ladrão, que é
corrupto que é isso que é aquilo. Ora, se nem a Justiça ainda seu veredito
final. Sabe por quê? É muito fácil você desvirtuar o assunto quando você
não tem resposta para dar e toda vez que subir a esta tribuna para falar que
o governo passado é corrupto, que governo passado é isso e aquilo eu vou
ficar calado... a resposta tem que ser cobrada para o povo maranhense  que
é porquê  desse aumento, desse imposto e para onde  esse dinheiro vai.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Presidente
Humberto, o Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Andréa, cinco minutos, o Deputado Adriano
passou onze minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, eu também, assim como o Deputado Adriano, vou hoje falar,
tratar, sobre esse presente de grego que o Governador Flávio Dino deu ao
povo maranhense que foi o aumento do ICMS com as consequências
trágicas do que isso vai causar na vida de milhares de maranhenses. Então,
não dá para entendermos essas medidas que o governo vem tomando
quanto ao sistema tributário do nosso Estado. Vai aumentar energia,
telefonia, internet, o preço do álcool, da gasolina, vai ficar mais alto a partir
de hoje, porque o governador Flávio Dino não sabe economizar, não sabe
enxugar a máquina, não sabe fazer gestão e planejamento. Ao contrário do
que muitos dizem que ele está fazendo isso por pura necessidade, porque
quando ele mesmo dizia que o Estado estava enxuto, que era o Estado que
mais se vangloriava, ele se vangloriava muito em dizer que não poderia
transformar o estado do Maranhão no Rio Grande do Sul ou no Rio de
Janeiro. Volto a dizer aos senhores deputados que, se o governador Flávio
Dino fosse pagar, deputada Ana, tudo que ele deve, todos os fornecedores
que ele deve, todos os trabalhadores que ele deve, ele não conseguiria pagar
nenhum funcionalismo público. Como muitos aqui dizem: “Ah, o
governador paga os funcionários em dia”. Se ele for pagar tudo o que deve,
não conseguiria pagar nem o funcionalismo público, porque o Estado está
quebrado e ninguém ainda percebeu isso. Então, no Dia Mundial do
Consumidor, os consumidores maranhenses saem com esse presente, hoje,
justamente hoje. Eu, às vezes, fico pensando assim: por que ele também
não deixaria para amanhã? Para não ficar uma coisa tão ruim, mas parece
que ele gosta mesmo de pisar um pouco. É um negócio que ele não pensa
nem na imagem, que fica ruim para ele, é um negócio meio diabólico. É um
negócio que a gente tem que parar às vezes para pensar, porque é um
governo... Eu não entendo determinadas situações. É até engraçado para
quem vê, mas a gente botando para analisar, hoje é o Dia Mundial do
Consumidor e entra em vigor o aumento do ICMS no Maranhão. Um
negócio meio esquisito. Vou dar os dados para vocês. O imposto sobre a
energia elétrica passará de 12% para 18% até 500 kWh e de 25% para 27%
acima de 500 kWh. Combustível, álcool e gasolina, de 25% para 26%. TV
por assinatura, telefone, internet, de 25% para 27% e ainda vai chegar a
29%, por causa dos dois pontos percentuais destinados ao Fumacop.
Então não bastasse o ano começar cheio de impostos e despesas altas para
as famílias, Flávio Dino, o governador que foi realmente, como eu não
canso de dizer, um presente de grego, deputado Hemetério, o governador
da mudança que sacrifica o pequeno empresário... Só para ver essa questão
do ICMS, a gente vê a sua arrecadação, para ele ver a sua arrecadação
aumentar esse ano em R$ 250 milhões. Então, a partir desses reajustes que
Flávio Dino promoveu, enviando projeto para esta Casa e aprovado pela
grande maioria dos parlamentares, exceto sete deputados estaduais e aí eu
vou citar o nome de cada um que votou a favor, que votou contra essa
medida do Governador Flávio Dino, contra o ICMS para frisar: Adriano
Sarney, Eduardo Braide, Max Barros, eu, César Pires, Wellington do Curso,
Sousa Neto e Edilázio Junior votaram contra o aumento. A Deputada Nina
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não estava presente na sessão. Então, nessa política econômica de Flávio
Dino, o governo é o único que está melhorando a sua renda. O cidadão não
tem nenhum retorno. Em ano pré-eleitoral, um governo que deveria enxugar
suas despesas só vem aumentando sua folha de pessoal, isso já foi levantado
várias vezes aqui por nós da Oposição e pela imprensa. Só para termos
uma estimativa desse total, a mais que o povo vai pagar de impostos,
187,5 milhões de reais ficarão nos cofres da gestão de Flávio Dino...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada encerre, por favor, seu tempo extrapolou.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Vou encerrar.
E o restante 25% que equivalem a 62,5 milhões serão repartidos por lei
com os municípios. Só com esse aumento a arrecadação total deve
ultrapassar os seis bilhões de reais no Maranhão. Então, estamos na
contramão dos interesses do povo. São mudanças que trazem sérios
problemas, que trazem impactos fortíssimos às pequenas empresas, ao
microempreendedor individual e ao trabalhador. E não se enganem que
vem mais por aí. O governador ainda não se fartou de usurpar mais da
renda do trabalhador e vai agora atingir setores da economia. Na construção
civil, vai também aumentar o ICMS com o Projeto de Lei nº 229/2016, e já
sabemos que vai ter uma grande maioria dos deputados aprovando mais
uma vez essa medida que só traz benefício para o próprio governo e não
para os setores que mais empregam no Maranhão. Então esse é o “governo
de todos nós”, e é de todos nós mesmos, todos nós que pagamos mais
impostos, é o governo de Flávio Dino, o governo da grande mudança do
Maranhão. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Alexandre Almeida. Bloco Independente, cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores
Deputados, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores que
acompanham esta Sessão pelo Sistema de Comunicação da Assembleia.
Hoje, o mundo comemora o Dia Internacional do Consumidor, é isso
mesmo, hoje o mundo todo celebra conquistas da mesma forma ganha
ânimo para continuar lutando por mais respeito e por mais dignidade, hoje
também é o Dia da Escola, é também, Deputado Sousa Neto, o Dia de São
Longuinho. Mas ,no Maranhão, Deputado Max Barros, é também o dia
que o Maranhão, infelizmente, passará a conhecer uma carga tributária
maior. Hoje também é, Deputado Presidente Humberto Coutinho, o dia
em que o Maranhão terá grande parte da sua energia mais cara, grande
parte do combustível mais caro, grande parte da energia mais cara e,
consequentemente, se a energia aumenta o preço, toda a cadeia que depende
de energia no final também vai aumentar o seu preço, da mesma forma é o
raciocínio em relação ao combustível, a gasolina, muitas empresas se utilizam
da gasolina para que os seus carros possam fazer o trabalho do dia a dia. E,
infelizmente, por uma decisão do Governador do Estado e logo em seguida
confirmada pela maioria de deputados que dão sustentação ao governo
nesta Casa, o aumento do ICMS, a partir de hoje em grande parte dos
produtos que os maranhenses consomem estão ficando mais caros. E é
justo o que os empresários dizem no seu dia a dia, que a carga tributária já
não é mais suportada por quem de fato produz, porque quem de fato faz
esse Estado ter uma economia com condições de manter a vida dos
maranhenses regular. E eu vi alguns colegas aqui dizendo, deputado Othelino
Neto, que este aumento do ICMS foi necessário porque o governo perdeu
muito com as transferências constitucionais. Isso não é verdade. O
Maranhão, deputado Eduardo Braide, em 2016, não recebeu menos FPE
do que em 2015. Não recebeu menos FPE do que em 2014. O contrário.
Numericamente aumentou as transferências constitucionais. No ano
passado, tivemos a repatriação e o governo do estado do Maranhão recebeu
um valor absurdo de repatriação. Então, esse discurso de que o Estado
precisava aumentar o ICMS porque as transferências constitucionais
diminuíram não é verdade. Agora, eu quero discordar de alguns colegas que

dizem que o governador em nada é competente. Ele é competente sim,
deputado Rogério Cafeteira, no aumento de impostos no nosso estado.
Nunca um governo cobrou tantos impostos como o atual governo. Só para
os senhores terem uma ideia, somente em relação a ICMS, se nós
compararmos 2016 com 2014, só de ICMS, deputado Hemetério Weba, o
governo atual recebeu mais de 700 milhões de reais. Somente de ICMS o
atual governo recebeu, comparando 2016 com 2014, mais de 700 milhões
de reais. Sabe qual é a previsão que o governador fez agora para arrecadar
depois do aumento só do ICMS, comparando 2017 que já está em
andamento com 2014 Quase dois bilhões de reais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado, para encerrar, pois já se passaram quase dois
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Será se
não seria possível, presidente, eu incorporar o Tempo do Bloco que logo
em seguida...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não dá porque tem partido na frente. Seu bloco é um dos
últimos a falar.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Será se
em acordo com o líder do Bloco do Governo não seria possível?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não tem como. O senhor é o terceiro do bloco a falar.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Tudo
bem. É bom saber disso, porque amanhã será outro dia. Então, Senhor
Presidente, para concluir, não é verdadeiro o discurso que o governador faz
e, infelizmente, muitos colegas deputados aqui repetem que o governo
teve que aumentar o ICMS porque o FPE diminuiu. Não é verdade! Não
é verdade!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, me ajude. Há muitos oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Tudo
bem. Eu vou concluir porque, logo em seguida, eu volto e não serei eu o
problema que Vossa Excelência terá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Obrigado, eu sei disso. Bloco Parlamentar Democrático.
Deputado Vinícius Louro. Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Independente. Deputado Alexandre
Almeida, por oito minutos, com direito a apartes. Só pediria a V. Ex.ª
usasse o tempo certo. Só isso que peço a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Presidente, certamente V. Ex.ª poderá continuar
contando com a minha contribuição. Eu até repudio ter visto alguns colegas
do governo lhe pressionando para de todo jeito V. Ex.ª impor na pauta da
sessão extraordinária a votação que trata do aumento dos professores.
Mas V. Ex.ª de minha parte sempre poderá contar, pois eu entendo que é
esse o papel que precisamos desenvolver. Mas como eu falava agora há
pouco, Senhor Presidente, no Dia Internacional do Consumidor, o
Maranhão celebra um dia triste. O Maranhão celebra, como já falei, o
aumento dos impostos na vida dos maranhenses. E eu falava exatamente
do quanto o atual governo tem arrecadado em relação, sobretudo, ao ICMS,
deputado Hemetério Weba. E V. Ex.ª que já foi parte da equipe da Secretaria
de Fazenda do nosso Estado sabe o dia a dia que os servidores da Fazenda
estão vivendo. Lá já me falaram que são dias de terror. A cada dia que passa,
existe uma determinação para arrecadar mais, para espremer até onde dá.
Essa é a política fiscal do atual governo do estado: apertar quem produz,
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estrangular os empresários, estrangular os industriais, porque na visão
deles tem que aumentar os impostos a qualquer custo. Criaram multa,
enfim, nunca um governo...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – V. Ex.ª
me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Nunca
um governo foi tão severo, sobretudo com os maranhenses que produzem
neste estado, como o atual governo. Com o maior prazer, deputado Rogério
Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte) –
Deputado, eu queria que V. Ex.ª me citasse, nesse reajuste a que o senhor
faz referência, onde impacta a cadeia produtiva ou a área de comércio?
Porque a tarifa de luz não foi alterada, a tarifa comercial. O combustível
que foi aumentado, a tarifa foi a gasolina e o álcool, e V. Ex.ª há de convir
comigo que não é o combustível utilizado pelas empresas. Ainda assim,
hoje vendo, até solicitei que o nobre deputado Adriano Sarney olhasse o
jornal da televisão dele, a gasolina baixou de preço, Deputado Alexandre,
então eu não entendo onde que isso impacta  a economia. Que é uma
medida amarga, não tenha dúvida. Nenhum Governador, nenhum Presidente,
ninguém gostaria de aumentar impostos, até porque é uma medida
antipática, mas necessária. A responsabilidade de um chefe de governo não
pode ficar à mercê de você fazer sempre o populismo, ter uma postura
populista. É preciso para que a máquina continue funcionando, para que
os professores possam ter seu aumento, mais policiais, 2.500 policiais
possam ser incorporados às nossas forças de segurança, então para tudo
isso, deputado, nós temos que ter mais recursos e V. Exa. falou há pouco
sobre aumento de arrecadação de ICMS, verdadeiro, deputado. Sem dúvida
é verdadeiro. Até porque foi combatida a sonegação, não foi esse aumento
apenas pelo aumento de impostos, foi pelo combate à sonegação e
principalmente pelo combate a isenções fiscais feitas de forma irregular,
que eu não quero entrar no mérito da questão até para não tomar muito seu
tempo, mas que estão aí no Ministério Público e na Justiça sendo analisados.
Então, eu gostaria que V. Exa., se pudesse, me esclarecer e obrigado pelo
aparte, deputado.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Sempre
terei o maior prazer em debater com V. Exa. V. Exa., talvez,  de tanto ouvir
os comunistas falarem, V. Exa. talvez tenha incorporado que ninguém
gosta de aumentar impostos, mas, Deputado Rogério Cafeteira, é porque
V. Exa. não tem alma comunista. Se V. Exa. tivesse alma comunista, e
poucos aqui têm alma comunista, pois tem alma comunista aquele que
conhece a doutrina comunista e a doutrina comunista se utiliza muito de
um livro que é uma referência, que é um livro de Karl Marx, O Capital. E
lá é princípio, na visão dos comunistas, aumentar o peso do Estado.
Então, V. Exa. talvez como não tenha alma comunista, tenha mais alma
neoliberal, fala uma coisa que eu concordo. Governos que têm preocupação
com o dia a dia dos cidadãos não gostam de aumentar imposto, mas
governos comunistas amam aumentar impostos. É da filosofia, é da doutrina,
é por isso que você ainda ouve deputado, poucos com alma comunista
dizendo: “Olha, nós temos que aumentar, sim, a arrecadação. O problema
do Estado é que nós temos que aumentar arrecadação”. Isso é uma
incoerência no tempo que nós vivemos. Mas, repito, diferentemente de V.
Exa. que não tem alma comunista e às vezes percebo V. Exa. um pouco
desconfortável na armadura que lhe impuseram, com todo respeito falo
isso, e V. Exa. sabe que é com todo respeito e carinho, e V. Exa. cumpre o
seu papel muito bem, que talvez algum comunista de carteirinha não
conseguisse. Porque olha, olha só o destino, comunista de carteirinha
votou contra o empréstimo do BNDES e hoje alguns comunistas de
carteirinha participam da fotografia de obras que são financiadas com o
empréstimo do BNDES, comunistas de carteirinha, Deputado Eduardo
Braide, na legislatura passada condenavam, por exemplo, o que nós estamos
condenando hoje. O quê? Aumentar o salário dos professores somente na
gratificação. Os comunistas de carteirinha na legislatura passada gritavam

em alto e bom som porque discordavam, mas V. Ex.ª não tem alma comunista
e eu perdoo V. Ex.ª, por isso que eu perdoo V. Ex.ª dizer que governo não
gosta de aumentar imposto, o governo comunista ama aumentar imposto,
é da sua essência, é por isso que estão estrangulando os empresários, é por
isso que estão sufocando os empresários, é por isso que eles estão saltando
somente no ICMS, repito, Deputado Levi, o atual governo do Estado
aumentou arrecadação do ICMS e a previsão em 2017, quando nós
chegarmos ao fim, é arrecadar somente a mais de ICMS quase dois bilhões
de reais. E quem paga esse preço? É o cidadão maranhense, quem paga esse
preço é de fato quem produz e aí o colega deputado fala assim: mas olhe,
Deputado Alexandre Almeida, me aponte, por exemplo, uma empresa que
não trabalhe com gasolina e só trabalha com diesel. Temos muitas, todos
os carros pequenos em regra de uma empresa seja ela industrial ou não, é
a gasolina e, consequentemente, isto impactará na cadeia produtiva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrar que já passou um minuto do
seu tempo.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Meu
presidente querido, V. Ex.ª tem sido tão rigoroso com o meu tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Temos orador a sua frente.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Pois é.
Teve outro que falou cinco mais cinco. Mas tudo bem. Não vou ser problema.
Eu fiz esse compromisso com V. Ex.ª, eu vou já concluir. Mas olha aí, os
governistas tentam de todas as formas dizer assim: olha, mas ontem o
preço da gasolina baixou. É verdade, mas não baixou por nenhuma iniciativa
estadual. Foi a Petrobras. Lá na refinaria, o petróleo diminui e há uma
pressão para que este combustível diminua na ponta. O combustível não
diminuiu, deputado Rogério Cafeteira, porque o ICMS diminuiu do
combustível. Agora eu queria muito celebrar com V. Ex.ª aqui a diminuição
da gasolina, porque o ICMS da gasolina diminuiu, mas hoje, no Maranhão,
é o contrário, aumentou. Então não foi por nenhuma decisão estadual que
o combustível, a gasolina diminuiu lá no preço da bomba, é a NP e também
consequência do barril de petróleo. Enfim é uma decisão nacional e nada
tem a ver com o tesouro estadual. Para concluir de verdade, Senhor
Presidente, para concluir de verdade. Eu quero lamentar muito e quero
contar uma historinha para encerrar. Eu estava atravessando o pontão,
deputado Rubens Pereira, V. Ex.ª que faz muito esse percurso. Eu estava
atravessando o Pontão de Palmeirais para Parnarama, e naquele pontão
que V. Ex.ª, e nunca vai deixar de ser porque já foi deputado nesta Casa, já
transitou e continuará transitando bem. Eu encontrei um vendedor de
dindim, deputado Edilázio Júnior. E aí o vendedor de dindim chegou e
sentou ao meu lado no Pontão e nós fomos fazendo a travessia. Eu disse:
“E aí? Como é que estamos?”. Ele disse: “Deputado, o negócio não está
bom não”. Eu disse: “Por que, querido?”. Ele disse: “Moço, esse governador
aí está aumentando imposto a torto e a direito”. Eu disse: “Querido...”. E
aí eu fiz uma reflexão, deputado Rogério, exatamente sobre o vendedor de
dindin. Quando dá para um vendedor de dindim lá em Parnarama, como
fala o prefeito Raimundo Silveira, lá na Parnarama, quando dá para um
vendedor de dindim dizer que o negócio está ruim porque os impostos
estão aumentando, é porque de fato a vida do maranhense lá na ponta está
piorando. Essa é a reflexão que eu faço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, vamos encerrar. Bloco Parlamentar de Oposição.
Deputada Andréa Murad? Bloco Parlamentar de Oposição declina. Partido
Verde. Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILAZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Presidente, deputados, deputadas, galeria, imprensa, queria
aproveitar e saudar ali os vereadores de Matinha que se encontram aqui na
nossa galeria, mas hoje, Senhor Presidente, como alguns colegas que já me
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antecederam aqui puderam falar, nós amanhecemos em nossa capital, Dia
do Consumidor, e amanhecemos tristes. Deputado Levi Pontes, uma manhã
cinzenta, de chuva, sem alegria, porque também, a partir de hoje, começaram
os mais necessitados a serem onerados no bolso. O deputado Rogério
Cafeteira falou que chegou até a baixar o combustível nas bombas. Ora,
deputado, baixou, mas não foi por conta do seu governador, baixou porque
a Petrobras baixou. Isso está na Folha de São Paulo. No dia 23 de janeiro,
a Petrobras baixou e a ANP assim baixou o preço do combustível. O
governador Flávio Dino não sabe cortar regalias, não sabe cortar mordomias
e não sabe, deputado Alexandre Almeida, o que é o aumento, por quê?
Porque ele não sabe o que é botar gasolina no carro, até porque quase ele
não anda de carro, agora é só de jato e, quando o jato pousa, já pega o
helicóptero. Agora contratou por 1 milhão e meio um buffet lá para o
Palácio dos Leões, que tanto ele falava da governadora Roseana. Por que
ele não corta o buffet?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
– Deputado Edilázio, me perdoe, mas é que eu não quero perder a
oportunidade. Mas ele não prometeu acabar com essa história de governador
andar de avião particular e de helicóptero? Ele não prometeu isso para o
Maranhão?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Prometeu,
assim como prometeu que ia tratar bem os professores, como prometeu
que ia tratar bem a classe política, mas infelizmente o que o governo
comunista fala aqui não se escreve. E peço que o nosso presidente Humberto
não herde isso do Governador Flávio Dino, do que falar e não fazer. Então,
vamos deixar para apreciar amanhã essa medida com relação aos professores.
Aí veio o deputado Bira do Pindaré, para minha surpresa minha aqui,
deputado Eduardo Braide, defender o indefensável. Não dá para defender.
Quem vai sofrer com esse aumento de imposto é o mototaxista que tem
que botar gasolina lá na sua moto, que vai onerar o passageiro. Quem vai
sofrer é o pequeno produtor, lá em Matinha, que tem sua bomba, que tem
criação de peixe, que vai onerar a sua energia, que vai onerar o seu plantio,
esses vão sentir no bolso. O governador não sente. Aí o deputado Bira vem
à tribuna dizer que a culpa do aumento do imposto foi um bilhão do caso
SEFAZ. Ora, deputado Bira, V. Exa. como advogado que é não pode julgar.
Não pode julgar. Eu não tenho procuração com relação a esse caso SEFAZ,
tenho isenção total com relação a isso, mas nós devemos ser justos. Existe
uma denúncia, como existe uma denúncia contra o governador Flávio Dino
que deve aparecer nos próximos dias, com relação à Lava Jato, com relação
ao PCdoB. Como já houve contra V. Exa. do TCU, que depois V. Exa.
conseguiu reverter e hoje foi inocentado. Então, não podemos já julgar
aquilo que o Ministério Público fala, aquilo que o Ministério Público diz.
Vai haver ainda ampla defesa, vai haver o contraditório e vai haver um juiz
ali para decidir se realmente aquilo ocorreu ou não ocorreu. Então, por
dever de Justiça, senhor Presidente, não podemos agir dessa maneira, jogar
palavras ao vento, ao léu sem ter certeza do que afirmamos. Então, fica
aqui hoje, Dia do Consumidor, e quem está sofrendo é o consumidor. Em
vez do consumidor maranhense acordar feliz e passar a ter um incentivo
no dia de hoje, acorda triste, sentindo no bolso a TV a cabo, que hoje todo
mundo tem TV a cabo, uma vez que na nossa época aqui, da grande
maioria, deputada Ana do Gás, na sua época, V. Exa. assistia TV pela
manhã e passava desenho infantil, hoje não existe mais, por quê? Porque
tem as TV’s a cabo. Então, toda a família hoje, os seus filhos assistem a TV
a cabo, os filhos dos nossos funcionários assistem a TV a cabo e vão ser
onerados. Hoje todos nós aqui temos celular, os nossos funcionários têm
celular, vão pagar mais caro pelo celular, vão pagar mais caro pelo
combustível. Esse é o Governo Flávio Dino que vem onerando e cada vez
prejudicando a população maranhense, prejudicando os produtores,
prejudicando o empresariado do nosso Estado. Fica aqui o meu repúdio
com relação a esse aumento de imposto que começou hoje. Nós somos 7
deputados que fomos vencidos aqui, que defendemos a situação do povo
maranhense e tenho certeza de que muitos se arrependeram e que se
pudessem voltar atrás tenho certeza de que não cometeriam o absurdo que

cometeram em aprovar o aumento de imposto no bolso do trabalhador
maranhense. Muito obrigado, senhor Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Sousa Neto, por dez minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Max Barros.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra a deputada Andréa Murad.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Sessão Extraordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia quinze de março de dois mil de dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às treze horas e trinta e cinco minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad,  Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max
Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes: Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Josimar de
Maranhãozinho, Nina Melo, Roberto Costa, Sérgio Frota e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Declaro aberta a Sessão Extraordinária.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Presidente, peço
verificação de quórum. Eu quero saber se tem quórum para a Ordem do
Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Vai ter discussão ainda. Na hora da votação, nós vamos
pedir.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – E eu queria o
compromisso de V. Exa, que já disse aí da Presidência, que na hora que for



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2017 27
votar o mérito da questão será votação nominal. Eu queria que V. Exa.
ratificasse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Sem problema. E também vamos conferir o quórum também.
Medida Provisória n.º 230/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem
006/2017.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem. Só para eu entender.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pode falar, Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Eu já vi muito o Regimento desta Casa ser rasgado hoje, agora
querer dizer que essa medida vai entrar na frente do requerimento do
Deputado Othelino, que foi o primeiro reajuste que nós aprovamos, pelo
amor de Deus. Nós temos que seguir a ordem cronológica. O primeiro
requerimento que foi aprovado foi o requerimento de urgência para
aprovação do Projeto de Lei desta Casa. Não tem como agora querer
passar na frente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado, já está em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – O que está
em votação, Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Medida Provisória já está em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – A Medida
Provisória não está em votação ainda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Para discutir, o Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente Deputado Humberto Coutinho, isso não vai mudar o resultado,
Deputado Humberto Coutinho, mas faço um apelo a V. Exa. para que seja
votado primeiro o requerimento que nós aprovamos primeiro, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vossa Excelência vai falar, vai ter espaço, vai ter tudo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu só queria
o cumprimento do regimento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
educadores presentes na galeria, colegas jornalistas. Hoje o tema mais
importante e que teve uma discussão acalorada nesta tribuna foi a MP 230
que trata do reajuste dos professores. Este Plenário, por maioria, decidiu
apreciar hoje a medida provisória e decidiu apreciar hoje não por receio de
qualquer coisa, até porque... Solicito que respeitem a minha palavra e
escutem, por gentileza. Sejam bem educados. Senhor Presidente, solicito
que seja garantida a minha fala, sob pena de mandar evacuar a galeria.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Eu peço à galeria que se comporte dignamente porque às
vezes somos obrigados a esvaziar e isso é um transtorno.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Wellington, eu não estou concedendo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Humberto Coutinho. Questão de Ordem, deputado Othelino.
Deputado Othelino, atropelaram, por gentileza, atropelaram a sequência.
Primeiro tem que votar a emenda para depois votar o projeto. Como é que
você está discutindo... Deputado Rafael, com licença, por gentileza.
Presidente, me garanta a palavra, por gentileza, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO - A palavra que
tem que ser garantida é a minha que eu estou na tribuna, Deputado
Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Tem orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, está atropelando a sequência. Como é que vai discutir o projeto
se não votou emenda, Deputado? Senhor Presidente, então vamos encerrar,
vamos embora. Não tem condição de estar aqui, não tem lógica. Rafael,
com licença, por gentileza. Rafael, com todo respeito, com licença. Como
é que se vai votar um projeto e depois votar emenda? Isso não existe,
Presidente. Discussão, primeiro, da emenda, para depois discutir o projeto.
Como é que vai discutir a Medida Provisória se não discutiu a emenda
ainda?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Othelino, vamos discutir a emenda ouviu? A
emenda do Deputado Eduardo Braide, a Emenda nº 001 do Deputado
Eduardo Braide, conforme o Parágrafo 6º do artigo 204 do Regimento
Interno.  É isso, Deputado Braide? Deputado Edilázio Júnior, discutir a
emenda.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, Deputados, Deputadas, galeria,
imprensa. Senhor Presidente, na verdade, o golpe, o golpe que o Governo
tentou dar hoje, em não cumprir compromisso, em não cumprir acordo, o
tiro saiu pela culatra. Na verdade, o que eles queriam era para os educadores
não acompanharem essa sessão, não estarem presentes e no afogadilho
aprovar algo que vai ser ruim para a carreira de quem se doa pelos nossos
filhos, pelos nossos netos e se doaram por nós. Que exemplo, Senhor
Presidente, que exemplo nós estamos dando nesta manhã, tarde de hoje.
Começamos o dia pagando mais impostos, pagando mais imposto na luz,
pagando mais imposto no combustível, no celular, na TV a cabo, na internet.
Quando pensa que tudo era ruim, esta Casa dá um exemplo pior ainda, não
cumpre acordo, desrespeita o Regimento, e eu peço venha a V. Ex.ª, com
todo o carinho e respeito que tenho, mas o que nós estamos fazendo hoje
está manchando a imagem do Legislativo maranhense, Senhor Presidente,
o que nós estamos fazendo nos envergonha, uma vez que nós temos um
Regimento e devemos cumprir o Regimento. O próprio sindicato, em
reunião que teve, acho que nos mês de janeiro, falou que era contrário ao
que está sendo votado aqui hoje, nós devemos ouvir os profissionais da
área e não o governador. Hoje, Senhor Presidente, esses que estão aqui
ontem militavam a favor do governador Flávio Dino. Tenho certeza de que
a ampla maioria, se fizermos uma pesquisa aqui, mais de 90% aqui
acreditaram nesse governo, saíram de bandeira em punho, brigaram, se
desgastaram com alguns em redes sociais acreditando na mudança,
acreditando que ia ter um governador que é professor, que é um governador
que foi já advogado de sindicato, que sempre militou nessa área, e hoje o
que ele faz é massacrar o trabalhador maranhense, é massacrar o
consumidor, é massacrar o empresariado. E assim como vocês, educadores,
que estão arrependidos de terem saído de casa há dois anos, dois anos e
meio, na fileira do comunismo achando que realmente teriam um ganho e
seriam reconhecidos, tenho certeza de que estão todos arrependidos. Senhor
Presidente, não há, deputado Eduardo Braide, como falar em escola digna
sem professor ser respeitado com dignidade. A primeira coisa, está aqui o
deputado Wellington que é professor, a primeira coisa para que possamos
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ter êxito não é uma escola com ar condicionado, com a melhor iluminação,
com um quadro que hoje não é mais quadro negro, com uma tela como se
fosse um iPad. Se não tiver um bom professor, o aluno não vai ter êxito. A
primeira coisa que temos que ter é um professor motivado, é um professor
que saia de casa para sala de aula para se doar. E o que o governo faz hoje
é massacrar. E tenho certeza de que isso pode ser refletido sim lá na ponta,
lá para os alunos e tenho certeza de que os alunos hoje estão todos do lado
de vocês, assim como todos os maranhenses. Nós aqui, colegas deputados,
pensam em nossas bases. Pense, deputado Rogério Cafeteira, lá em São
João dos Patos, lá em Mangabeiras, tem professores lá que pediram voto
para V. Exa., que acreditaram nesse governo e que amanhã vão estar na sala
de aula e vão externar essa situação. Que vão estar na sala de aula e vão
dizer: “olha, deputado fulano de tal que o prefeito está pedindo voto,
votou contra mim, votou contra os professores”. Não vamos trocar nossas
consciências por um tapinha nas costas e uma emenda para o seu município.
Eu tenho certeza de que todos nós, e desafio aqui algum parlamentar a se
opor, a dizer que é contra um professor, a dizer que é contra um educador.
Todos vocês aqui tenho certeza de que tem na história, que tem na memória
um professor amigo, um professor que lhe ajudou a ser o que nós somos
hoje. Não vamos rasgar nossa consciência para fazer média para um
governador que vem massacrando os maranhenses. Em primeiro lugar,
meus amigos, temos que ter a nossa consciência, a nossa dignidade. Vamos
reconhecer, professor Marco Aurélio, vamos reconhecer aqueles que se
doam por nós, aqueles que estão na sala de aula muitas vezes sem estrutura,
embaixo de um pé de pau, como se diz no interior, de uma árvore, mas
estão lá na chuva, com goteiras, sem banheiro, mas estão dando aula para
os nossos alunos. Vamos reconhecer o trabalho desses lutadores em escola
de taipa e de palha que se doam por nós, se doaram por nós e hoje estão se
doando por nossos filhos, por nossos eleitores de amanhã. Então fica aqui
o apelo, vamos aprovar a emenda do deputado Eduardo Braide que, única
e exclusivamente, diz que o aumento, que não é o aumento, é só a perda
inflacionária, que seja feito em cima do vencimento base, do salário base.
Ora, se vocês vão votar todos aqui, o discurso é muito bonito, o deputado
Othelino vai já falar, o deputado Rogério vai já falar, e todos vão dizer a
mesma coisa: o aumento é significativo, o aumento está sendo dado e o
Maranhão é que vai pagar melhor. Aí eu só questiono e indago: por que não
dá o aumento real e vamos deixar de conto de fadas? Por que não dá o
aumento no vencimento desses que trabalham por nós? Por que temos que
nos avacalhar, rasgar o regimento desta Casa? Hoje esta Assembleia
Legislativa ficou manchada por tudo que está sendo feito aqui. Vamos
votar contra os professores, então vamos largar o conto de fadas e fazer:
governador, nós vamos aprovar o aumento, é o aumento que o senhor quer
dá, o senhor está dizendo que eles vão ganhar mais? Vão. Então vamos dar
no vencimento base. É só isso que nós queremos. Nós não estamos
discutindo a alíquota, o valor que vai ser dado ou não, nós estamos discutindo
apenas onde vai ser dado. Gratificação não é incorporada a salário, o nome
já diz, é gratificação, amanhã ele pode tirar, do jeito que dá ele pode tirar,
então vocês tem que ter ganho e ganho real e para isso tem que ser no
vencimento. E nós vamos votar e apoiar para trabalhar, para que nós
possamos mostrar a esse Governador que aqui tem deputado que está do
lado do povo e está do lado dos educadores. Vamos aprovar a Emenda do
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Humberto, eu lembro que, na sequência, eu e o Deputado Max
Barros fizemos um permuta, para que Deputado Max fale primeiro e o
Deputado Wellington em segundo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores

deputados, deputadas, jornalistas, TV Assembleia, Internet, professores.
Em primeiro lugar, eu queria realmente lamentar essa decisão tomada pela
Assembleia de romper um acordo que houve com os professores para que
essa matéria fosse votada amanhã, isso infelizmente diminui a nossa Casa.
Segundo, eu queria parabenizar os professores que, mesmo hoje sendo um
dia de mobilização contra a PEC da previdência, os professores estarem
mobilizados contra a PEC da Previdência, mesmo assim conseguiram se
organizar e estarem aqui representativamente na nossa Casa. E dizer a
vocês que o importante é analisarmos o mérito dessa medida provisória, o
importante é ver o que é melhor para os professores, para a educação e
para o Maranhão. Nós estamos discutindo agora a emenda apresentada
pelo deputado Eduardo Braide que faz parte do nosso bloco. A emenda
mantém o percentual de aumento de recomposição proposto pelo governo,
apenas ajusta a medida provisória ao que diz o Estatuto do Magistério que
é lei e diz que o aumento tem que ser no vencimento e não em gratificação.
É simplesmente isso. Meu amigo deputado Marco Aurélio, os professores
querem é que seja cumprido o que diz o Estatuto do Magistério, eu não
vou ler aqui, mas está explícito lá que o reajuste tem que ser em cima do
vencimento e não da gratificação. E qual é a dificuldade? Nenhuma. Contra
meu voto, nós aprovamos aqui um aumento de impostos que começa a
entrar em vigor hoje. Sabe quanto vai ser em arrecadação a mais só esse ano
de aumento de ICMS que a população do Maranhão vai pagar? E não é só
rico não, quem é que não consome gasolina? Quem é que não consome
energia elétrica? Quem é que não tem geladeira? Todo mundo vai pagar
esse custo. Só do aumento de ICMS que foi aprovado nesta Casa aqui
foram 250 milhões de reais. Como é que não tem dinheiro? Ano passado,
o governo federal, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Repatriação.
Sabe quanto veio de recurso extraorçamentário em dezembro do ano
passado? Recurso que não estava previsto? 330 milhões de repatriação. O
Maranhão, se não me engano, foi o segundo que mais recebeu recurso de
repatriação, perdendo apenas para Bahia. Aí vem o recurso da multa, foi
aprovado no Senado ontem mais recurso de repatriação, foi deixado pelo
governo anterior empréstimo para gastar ainda de dois bilhões de reais no
BNDES para aplicar em investimentos, nós aprovamos nesta Casa aqui
500 milhões de empréstimo junto à Caixa Econômica, então esta questão
de não ter dinheiro não prospera, não é fato, não é real, não é verdade. Nós
que fomos contra o aumento de imposto, porque o imposto está tirando
de quem? Está tirando da população a partir de hoje que está pagando
energia, que está pagando gasolina e botando na mão do Estado que gasta
mal. E qual era o grande argumento que existia naquela época? Ah! Nós
vamos dar esse aumento porque nós vamos dar aumento para o policial,
vamos dar aumento para professor, vamos dar aumento para todo mundo
e, quando chega na prática, em vez de dar aumento real de acordo com a lei
que é no vencimento, bota o aumento em cima da gratificação. Se essa PEC
da Previdência passar, meu amigo Rafael Leitoa, e disserem que a GAM
não incorpora mais aposentadoria. Como é que ficam os professores?
Esse aumento não vale de nada para quem for se aposentar. E os professores,
assim como os pedagogos, que muito deles saíram de sala de aula por
interesse da administração pública e vieram para a administração central,
não estão mais na sala de aula, mas são professores por interesse da
administração central. Por lei, eles não recebem a GAM, então esses
professores não vão ter aumento nenhum? Isso é justo? Isso é correto? Eu
pergunto aos senhores parlamentares. O que falta é dialogo, é conversa.
Infelizmente, às vezes, a gente assume o governo e acha que está fazendo
certo, vê uma única visão. Vamos pluralizar o debate, vamos ouvir outras
pessoas, vamos ampliar isso e fazer a coisa correta, é isso que eu propugno
aqui nesta Casa. Eu não estou aqui para fazer o debate político pelo debate
político, eu estou aqui para ver o mérito dessa proposta e essa proposta
não atende aos professores que tiveram uma perda...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Deputado Max, é só uma questão de excepcional.
Senhor Presidente, nós temos cadeiras vazias na galeria e eu queria que V.
Exa. autorizasse a subida dos educadores que estão para comparecer à
sessão.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2017 29
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO

COUTINHO – Deputado, nós vamos abrir.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço silêncio
só para o Presidente poder se manifestar. Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Podemos abrir, mas também, eu peço que eles se
comportem com dignidade, como educadores que são, para poder ter a
sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu peço só,
então, Senhor Presidente, que o senhor. Só um minuto professores. Só um
minuto. Eu peço a atenção de vocês, Senhor Presidente, primeiro, eu peço
a colaboração dos professores que estão na galeria. Segundo, eu peço a V.
Exa. que peça, autorize o Gabinete Militar, a subida dos educadores que se
encontram aqui na Casa, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Olha, eu vou autorizar, mas só peço que mantenha a
ordem.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Perfeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Caso contrário, vamos ter problemas.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Perfeito. Então,
Senhor Presidente, eu peço que a Mesa verifique para repor meu tempo e
agradeço ao Presidente que atendendo ao apelo da galeria, de maneira
democrática, vai liberar a entrada dos professores que estão fora do Plenário.
E, continuando o nosso pensamento, nós aprovamos aqui e faz poucas
semanas atrás, nós aprovamos aqui o aumento do Ministério Público. O
aumento não foi em cima de gratificação, o aumento foi em cima de
vencimento. Qual é a formação necessária para a pessoa ingressar no
Ministério Público? É ter curso superior de advocacia. Qual é a formação
necessária para entrar no magistério? É ter curso superior também. Então
em nível intelectual e de formação necessária para ingressar no Ministério
Público é a mesma exigência, só que em matérias diferentes, a mesma
exigência é feita para o professor. Veja quanto ganha um promotor e quanto
ganha um professor. Agora para o Ministério Público foi dado um aumento
em cima do vencimento. No Tribunal de Contas, que também faz um
grande trabalho e aqui eu digo o seguinte: não é que os Promotores ganham
muito não. Eles ganham o justo, poderiam ganhar até melhor, quem ganha
mal e que tem que diminuir esse déficit histórico no salário são os
professores. E aqui a oportunidade minimamente da gente diminuir esse
déficit que existe no salário dos professores. Nós vamos aumentar nesta
mesma sessão aqui. Nós vamos aumentar de maneira muito correta e justa
e com o meu voto o salário dos funcionários dessa Casa. E vamos aumentar
o salário ou a gratificação? Vamos aumentar o salário. Por que essa
discriminação para com os professores em aumentar o vencimento? Porque
se aumentar a GAM esse percentual não vai incidir sobre o adicional do
tempo de serviço, esse percentual não vai incidir sobre insalubridade e os
professores vão continuar tendo perdas. É por isso. Então, meus amigos,
esse é o momento de nós sairmos do discurso a favor da educação e
transformarmos isso em prática, cumprir a lei, cumprir o Estatuto do
Magistério e fazer com que esse aumento seja em cima do que a lei determina,
que é em cima do salário e não da gratificação. Esse aumento, sem dúvida
alguma, representa perdas para os professores, porque não vai incidir
sobre as gratificações, como eu disse anteriormente, adicional de tempo de
serviço, insalubridade e outras. Alguns professores que não estão em sala
de aula por interesse da administração pública e que estão na administração
da educação não têm direito a GAM. Então eles não recebem nenhum
aumento. Esses professores deixam de receber qualquer tipo de aumento e
nós estamos aqui tratando funcionários públicos de maneira diferente.
Quando se trata dos funcionários da Assembleia, que merecem e vão ter o

nosso voto, nós aumentamos em cima do vencimento; quando se trata do
Ministério Público, que merecem e tiveram o meu voto, é em cima
vencimento. Quando se trata do Tribunal de Contas, que também merecem,
é em cima do vencimento. E quando se trata do professor é em cima da
GAM. Pode um negócio desse? Não é correto, não é justo. E faço um
apelo aqui, repito mais uma vez, não estou aqui só para fazer a crítica pela
crítica, a política partidária. Estou aqui para dizer que todos nós temos que
ter humildade. Nós temos que ouvir todo mundo para tirar a sua convicção.
Não é bom, não é democrático chegar aqui o Governo com a posição
fechada e tem que votar desse jeito. Esta Casa não é para isso. Esta Casa
é para aprimorar as matérias que vêm do Executivo, ouvindo os professores,
ouvindo a sociedade, ouvindo os pais de alunos, ouvindo os alunos para
que possamos aprimorar. E hoje não estamos cumprindo esse papel. Eu
quero dizer a vocês, eu já participei de uma sessão não igual, mas que tem
alguma semelhança com esta sessão. Foi quando quiseram incorporar tudo
que era gratificação à chamada Lei do Cão. Esse projeto foi para a Assembleia
Legislativa e o que aconteceu? Foi um dia memorável, passou dia, passou
tarde, passou noite, emenda, discussão, debate e, infelizmente, a Assembleia
não cumpriu o seu papel e, por maioria, aprovou a Lei do Cão. E o que
aconteceu com a Lei do Cão? Foi na Justiça e caiu. Se passar na Assembleia,
temos que judicializar e derrubar essa lei, porque ela é ilegal, prejudica os
professores e é uma injustiça com os professores do nosso Estado. Os
funcionários da Assembleia merecem? Merecem e muito. Os funcionários
do Ministério Público merecem? Merecem e muito. Os funcionários do
Tribunal de Contas merecem? Merecem e muito. Os professores merecem?
Merecem muito mais. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, imprensa que acompanha e difunde os nossos
trabalhos da Assembleia Legislativa, internautas, telespectadores que nos
assistem pela TV Assembleia e de forma atenciosa, respeitosa a todos os
professores e educadores que ocupam a galeria desta Casa. Muito obrigado
pelo apelo. Muito obrigado por ter atendido o nosso apelo. Hoje fomos
surpreendidos. Com a promessa de que teríamos a votação amanhã, fomos
surpreendidos, mas vocês atenderam o nosso pedido, o nosso apelo e
estão na Casa do Povo. Sintam-se a vontade na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Quem está falando com vocês é um deputado estadual
que estudou em escola pública, que foi resgatado pela educação. Eu tinha
tudo para não estar aqui hoje, fui resgatado pela educação. O meu respeito
à educação pública do nosso País, do nosso Estado e a vocês, educadores
e professores. Hoje, pela manhã, fui um dos primeiros a fazer o
pronunciamento no Pequeno Expediente e, no início do Pequeno Expediente
fiz a seguinte citação, senhores professores: “quando o Governo é justo o
povo tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a
nação acaba em desgraça”. Eu vou repetir: “quando o governo é justo o
povo tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a
nação acaba em desgraça”. Não são palavras minhas, senhoras e senhores,
são palavras do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos, do criador
do céu e da terra, Provérbios 29:4. Deus nos ensina que quando o homem
não governa para o seu povo, ele entra em desgraça, ele entra em ruína.
Senhoras e senhores, como podemos falar em justiça se não temos um
governo que não é justo? Como podemos criticar um golpe no governo
federal, se temos um governo que quer aplicar um golpe nos professores?
Senhoras e senhores, não haveria necessidade, deputados e deputadas, eu
guardo comigo já há mais de uma semana, não haveria necessidade desse
constrangimento, mas eu trago para vocês na manhã de hoje uma publicação
do Governador Flávio Dino, uma publicação do Governador Flávio Dino
que diz: Escola Cintra, depois da reforma que fizemos valorizar a educação
é o centro do nosso projeto de desenvolvimento. Ficou muito bonita, não
é? Não fui eu quem publicou foi o Governo do Estado do Maranhão nas
suas redes sociais. O Governo do Estado do Maranhão publicou a reforma
do Cintra e perguntou: ficou bonita, não é? Recebemos 78 denúncias de
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professores e alunos. Está aqui a mesma foto publicada pelo Governador
Flávio Dino. A foto publicada pelo Governador Flávio Dino é a mesma
foto no Cintra, mas eu fui pessoalmente e assim está o Cintra com as
janelas quebradas, assim a reforma do Governador Flávio Dino, é assim
que o Governador Flávio Dino foi confrontado pelo professor Juliano que
perguntou ao Governador Flávio Dino sobre aumento, sobre reajuste. Eu
não estou chamando o Governador de mentiroso, eu estou dizendo que o
Governador publicou uma inverdade e não sou eu que estou desmascarando,
que estou desmentindo. Alunos e professores do Cintra. E eu pergunto: é
assim que o Governo do Estado do Maranhão trata a população do seu
Estado? É assim que o Governo do Estado do Maranhão trata os educadores
e a população? Senhoras e Senhores, chegou o momento da verdade, hoje
é um dia ímpar nesta Casa, um dia ímpar nesta Casa. Senhoras e Senhores,
eu não sou Deputado, eu estou Deputado, não tenho DNA na política, não
tenho sobrenome na política, não tenho padrinho político e não sou babão
de Governador. Sou babão do povo, sou babão dos professores, sou babão
dos educadores e é por isso que eu estou aqui. A Lei 9.860 é bem clara, ela
é tácita no seu artigo 32 que os professores terão reajuste anualmente com
a data-base em janeiro, simples. Senhoras e senhores, a Indicação nº 187 foi
apresentada por mim nesta Casa. A Indicação nº 187 solicita a benevolência,
a complacência do Presidente desta Casa, do Presidente do Poder Estadual,
a concessão de reajuste dos servidores da Assembleia. Atenção, senhores
servidores desta Casa, nós solicitamos, através de Indicação, o reajuste
dos servidores e não foi em cima da gratificação dos servidores da
Assembleia. Fica registrado o vencimento-base dos cargos efetivos e
estáveis do quadro de pessoal permanente na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Da mesma forma do Poder Legislativo é para o
Judiciário, é para o Tribunal de Contas de Estado, é para o Ministério
Público Estadual. E mais uma vez a pergunta do Deputado Max Barros:
por que a Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual, o Tribunal
de Contas do Estado é em cima do vencimento? Por que os professores
tem que ser penalizados em cima da gratificação? É um absurdo. E mais
ainda, nós não somos contra o aumento, pelo contrário, queremos, sim,
queremos mais. Nós  não queremos só a metade, não queremos  só uma
parte, queremos, sim, a gratificação, mas queremos que o Governador do
Estado, que já foi juiz, que se entende que seja legalista, que ele respeite a
Lei 9.860 que diz que os professores terão reajuste anualmente no mês de
janeiro, no seu Artigo 32, com a data-base no piso salarial em cima do
reajuste, não da forma como estão fazendo. Senhor Presidente, hoje foi um
dia pedagógico para um jovem deputado iniciante nesta Casa, um momento
e um dia pedagógico. Eu tive o aprendizado do debate parlamentar, deputado
Eduardo Braide, de parlar, parlamentar, de discutir no plano das ideias,
não como já fomos derrotados várias vezes sendo tratorados, passados
por cima. Eu acompanhava antes as sessões nesta Casa e faço referência ao
deputado Edilázio, que eu acompanhava. Faço referência ao deputado
Alexandre e faço referência, de forma respeitosa, ao deputado Bira do
Pindaré, pois os professores clamam por sua presença, clamam por seu
apoio, o senhor é sindicalista, sempre esteve ao lado dos professores.
Com todo o respeito que eu tenho a V. Ex.ª, eu acompanhava V. Ex.ª nos
embates com a deputada Eliziane Gama, nas audiências públicas e V. Ex.ª
me honra em todos os lugares em que eu estou e que V. Ex.ª participa em
defesa das pessoas com deficiência, em defesa das minorias e em defesa
dos professores. Então, esse pedido, essa voz não é minha, deputado Bira,
não entenda como uma afronta, não entenda como desrespeito, eu estou
fazendo isso porque a minha voz no parlamento não é a minha voz, a
minha voz não é de 23 mil votos que me trouxeram aqui, a minha voz é de
quase sete milhões de habitantes, de quase de sete milhões da população
do estado do Maranhão. Eu não sou deputado de 23 mil votos, sou
deputado do estado do Maranhão e deputado de toda a população do
estado do Maranhão. E a minha voz não é mais a minha voz, a minha voz
é a voz dos professores e os professores trazem esse recado e esse pedido
a V. Exa., que V. Exa. possa abrandar o vosso coração e que V. Exa. possa
mensurar a sua decisão hoje em defesa da educação. Da mesma forma,
deputado Marco Aurélio, que eu não o conhecia. Professor Marco Aurélio
foi eleito como professor Marco Aurélio, de Imperatriz, com todo respeito
a V. Exa., aos dois anos de V. Exa. com excelente mandato parlamentar

como vereador e agora nesta Casa, como presidente da CCJ, não é pedido
meu, é um pedido dos professores e eu trago a voz dos professores, que V.
Exa. também possa rever o seu voto assim como o deputado Levi, que
possa rever o seu voto como relator e que possa dar atenção, o respeito
merecido à educação, aos educadores e aos professores. A palavra de Deus
nos diz: Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Hoje, os
professores têm sede e fome de justiça. No dia de hoje chegou o momento
de separar as ações, e vocês são testemunho, para o resto de nossas vidas.
Que Deus abençoe a todos, em apoio à emenda construída não pelo
deputado Eduardo Braide, pelos professores. Não pelo sindicato ou pelo
presidente do Sindicato que não representa os professores, o presidente
do sindicato é vice-prefeito de São Luís, não é presidente do Sindicato dos
Professores. A construção dessa emenda apresentada pelo deputado
Eduardo Braide é uma emenda dos professores, dos educadores e a todos
vocês o nosso respeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Alexandre Almeida com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores professores, senhoras
e senhores que acompanham esta sessão pelo Sistema de Comunicação da
Assembleia. Estamos agora discutindo uma emenda de autoria do deputado
Eduardo Braide que representa o sentimento dos professores maranhenses,
que busca diferentemente do que quer o governo, conceder aumento apenas
na gratificação, mas a proposta que a categoria reivindica que é exatamente
a proposta que está na emenda, é que esse aumento não seja na gratificação,
mas seja no vencimento. A pergunta que temos que fazer, a meu ver, é: os
professores merecem ter o aumento na GAM ou aumento no vencimento?
Esta é a primeira pergunta que temos que fazer? A segunda pergunta: qual
proposta vai de fato melhorar a remuneração dos professores é o aumento
na GAM ou o aumento no vencimento? A primeira e a segunda tem a
mesma resposta, a melhor forma de promover esse aumento é que ele seja
não na GAM e, sim, no vencimento. As duas respostas para as duas
perguntas primeiras vão no mesmo sentido. A terceira pergunta que nós
podemos fazer é: o Governo tem capacidade financeira para arcar com
esse aumento no vencimento? Vou chegar já aí. A pergunta terceira é: o
Governo tem capacidade? Eu abro agora um parêntese e trago o que o
Deputado Max Barros já falou aqui. Recentemente votamos o aumento
para os membros do Poder Judiciário; recentemente votamos o aumento
para os membros do Tribunal de Contas; também recentemente votamos
um aumento para o Ministério Público. Todos os aumentos se deram,
Senhor Presidente, no vencimento. E por que, então, fazer uma diferença
entre professor e uma categoria como a do Ministério Público, a do Tribunal
de Contas do Estado, a do Poder Judiciário? Por que para os servidores do
Ministério Público é possível no vencimento e para os professores não? É
incoerente, é contraditório, não dá para entender e esta Casa tem agora a
oportunidade de acima de tudo, de fazer justiça aos professores. Ela tem a
oportunidade de garantir um salário melhor, porque, Senhores e Senhores
Deputadas, não basta falar, tem que agir, não basta dizer que o governo é
de todos nós e não fazer práticas para todos nós. Se o governo é de todos
nós, permitir aumento do Tribunal de Contas do Estado que permita
também dos professores. Alguém pode dizer assim: não, mas o Ministério
Público, o Tribunal de Contas, o Judiciário são Poderes independentes.
No fundo, no fundo quem paga é contribuinte maranhense. No fundo e no
fundo o Estado é um só. A vida financeira do Estado é uma só, não dá para
diferenciar. Por isso, queridos e estimados professores, da minha parte,
estou aqui para dizer em alto e bom tom, votarei a favor da Emenda que
garante o aumento no vencimento. Deputado Eduardo Braide, recentemente,
deputado Edilázio Júnior, esta Casa apreciou um aumento de imposto. A
bancada do governo se apegou ao seguinte discurso: vamos aumentar o
ICMS para o Estado ter condições de aumentar o salário dos servidores
públicos, em especial dos professores. Chegou a hora, governador, chegou
a hora, deputados da base de governo, de transformar os aumentos dos
impostos que V. Ex.ªs promoveram junto com o governador em melhores
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salários para os professores maranhenses. Este é o momento. Esta é a
hora. Eu sempre faço questão, deputado Hemetério Weba, de dizer que
esta Casa, na grande maioria das vezes, o trabalho dela é fictício, apresentar
e aprovar uma lei é algo muito fictício, poucas vezes nós temos a
oportunidade de fazer algo concreto, aquilo que o maranhense enxergue,
sinta, veja, algo palpável. Hoje é o momento que nós podemos sim fazer
uma coisa palpável, concreta, que é garantir o melhor salário aos professores
do estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA – Deputado
Alexandre, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Por
favor, deputado Hemetério Weba.

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA (aparte) - Eu
cheguei hoje, que eu estava viajando, mas cheguei numa hora muito acalorada
aqui nesta Casa, eu gostaria de saber se esse projeto que vem essa Medida
Provisória, se não foi discutido com o sindicato?

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – A
informação que nós temos, deputado Hemetério Weba, é que foi discutido...

O SENHOR DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA (aparte) –
Porque os professores têm uma categoria, e é uma categoria organizada,
organizada em nível de estado do Maranhão e do Brasil. Agora, se o
presidente não discutiu esse problema, que a categoria coloque para fora
esse atual presidente do sindicato, porque ele não está servindo para o
sindicato, ele está servindo para o governo. Então, eu acho que a Medida
Provisória votando hoje ou amanhã, ela não muda o teor, agora eu acho que
esta Casa, por meio da Comissão de Constituição e Justiça, deveria ter
discutido o bastante esse projeto para que evitasse essa celeuma terrível,
que causa a todos, não só causa essa Casa aqui, causa também aos
professores, os dirigentes desse sindicato. E é claro e evidente que o
próprio governo não deixa de não sofrer as consequências, mas é bom
saber se o governo tem condição de dar o aumento necessário. Agora, se a
mudança de salário para a GAM o acordo foi feito entre eles, já estão
recebendo, por que então não devolveram então para que a gente pudesse
discutir melhor esse projeto desta Casa? É isso que eu gostaria de saber de
Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Deputado Hemetério Weba, primeiro, V. Ex.ª pergunta se o governo tem
capacidade de pagar o aumento no vencimento, é lógico que tem. Só de
ICMS agora há pouco eu falei o quanto o Estado passou a arrecadar mais.
Só de ICMS quanto o governo passou a arrecadar mais de repatriação, que
era uma coisa que não existia no pensamento financeiro do governo. Senhor
Presidente, no final do ano, entraram aproximadamente 600 milhões de
reais somente de repatriação, sendo 300 milhões dos 15% do imposto de
renda e 300 milhões da multa cobrada de quem fez a repatriação. Então, os
senhores que querem defender esta proposta do governo precisam se
manter numa linha. Ou os senhores aumentaram o ICMS para garantir um
aumento real aos servidores ou os senhores estão enganando ou se
enganando, porque hoje, exatamente hoje, a internet está ficando mais cara
porque o ICMS foi aumentado. Hoje, exatamente hoje, os senhores
professores e professoras terão a gasolina mais cara, pois aumentou o
ICMS na gasolina dos senhores. Exatamente hoje a energia, para concluir,
Senhor Presidente, a energia para todos os maranhenses, sendo aqueles
que estão abaixo do consumo de 50 kW vivem a situação de ter uma carga
tributária maior. Por isso, eu venho declarar o meu voto a favor do aumento
no vencimento, pois é uma questão de justiça aos professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, membros da Mesa, deputados,
deputadas, imprensa, galerias, professores de luta. Os professores que
estão aqui são professores de luta, aqueles que representam e que dizem
que representam os professores hoje estão tirando o poder de luta dos
professores que estão aqui correndo atrás verdadeiramente do que lhes é
de direito. Telespectadores da TV Assembleia, internautas, imprensa,
maranhenses, eu como muitos me conhecem aqui na Casa, e talvez nem
todos os professores que estão aqui presentes, eu sempre gosto de subir a
esta tribuna com dados, não gosto nunca de ser leviano no que eu falo. A
desculpa número um do governador comunista do Maranhão, o ditador
Flávio Dino, é de que ele tem que dar o aumento sobre a gratificação
porque o governo não tem margem de responsabilidade fiscal para pagar
aumento de gratificação, que é o que a Lei do Magistrado diz. Muito bem,
isto dito, eu sei que muitos professores tiveram acesso a um documento
muito bem feito de pessoas que realmente entendem a máquina pública,
uma consultoria especializada que mostrou por A+B que o governo do
estado do Maranhão hoje tem condição de dar um aumento até maior do
que o que ele está propondo agora de forma errônea. E para conferir esse
estudo dessa consultoria que está muito correta e que mostrou a viabilidade
desse aumento não apenas para os professores, mas para todo o
funcionalismo público estadual, eu fiz o meu próprio estudo como
economista que sou, checando também os dados desse estudo muito bem
feito. Aí eu deixo aqui uma pista de quem seja, de quem elaborou o plano
geral de cargos e carreiras dos servidores públicos do Estado do Maranhão,
que não existia antigamente. Nesse estudo foi feita uma projeção da receita
corrente líquida do Estado, que é onde o governador está dizendo que não
vai ter margem. Nesse estudo tem o seguinte: o estudo me foi entregue na
metade de 2016 quando a receita corrente líquida do Estado seria de 11
bilhões e 205 milhões; em 2017, 12 bilhões; em 2018, 13; em 2019, 14
bilhões e 800 milhões. Só que quando fechou o ano de 2016 agora, pasmem,
senhores e senhoras professores, deputados e deputadas, a projeção que
está aqui, que está dando viabilidade para o aumento real da categoria e de
todos os funcionários públicos está até menor do que realmente ocorreu
no nosso estudo. Nós temos aqui uma receita corrente líquida de 11bilhões
e 200 milhões que já viabilizava o aumento. E sabem, professores e
professoras, qual foi a receita corrente liquida de 2016? Muito maior: R$
12,434 bilhões. Um bilhão a mais do que estava previsto e do que já dava
viabilidade para o aumento do salário no vencimento. Então me desculpem
se estou usando números e talvez algumas pessoas não possam acompanhar
o raciocínio, mas o que eu quero dizer aqui com números precisos é de que
o governador Flávio Dino, que o governo do estado do Maranhão que aí
está não tem o mínimo argumento para não dar o vencimento, o aumento
necessário para os professores e professoras. Está em números. E quero
aqui e até peço que alguém do governo, algum deputado aliado do governo
venha aqui e contradiga esses números aqui que estou mostrando agora
neste exato momento, porque esses números refletem justamente uma
viabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal levando em consideração
mais de 22% de aumento para todo o funcionalismo público do estado do
Maranhão. Ora, em 2016 houve aumento de imposto do ICMS, hoje
estamos pagando, hoje, um aumento de imposto do ICMS. No final do
ano, senhoras e senhores deputados e deputadas, o governo estadual recebeu
R$ 500 milhões da repatriação. Nós aqui nesta Casa aprovamos R$ 600
milhões em empréstimo da Caixa Econômica Federal. Agora o que o governo
do Estado fez? O governo do Estado deu aumento, sim, em cabos e
secretarias para a turma da política. O estado do Maranhão, que tinha até
pouco tempo 19 secretarias, que era o Estado que tinha mais secretarias
em contraste com o Goiás que tem apenas 10 secretarias, o estado do
Maranhão tinha 19 secretarias até pouco tempo atrás. Não sei se as senhoras
e os senhores acompanharam a mídia e viram que o governador acabou de
criar uma nova secretaria, que é a Secretaria da Metropolização, que até
hoje ninguém sabe o que vai fazer direito. E nem sabe se é preciso. Fez e
criou a Secretaria da Metropolização para angariar um partido político a
mais pensando na sua reeleição em 2018 e que, se Deus quiser, vai perder
porque nós aqui não vamos deixar que isso aconteça. Senhoras e senhores,
é inadmissível. Fico buscando argumentos do governador Flávio Dino, de
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todos aqueles secretários, deputados e deputadas que aqui vêm para rebater
questões que são inexplicáveis. Explicam o inexplicável, tentam argumentar
de forma errônea e não demonstram números, não demonstram nada e
quando chegam aqui não têm argumento, querem atacar os outros, falar do
passado, mas cadê os números? Onde é que estão as questões que estamos
buscando? Não existe, porque não tem. Porque o que ocorreu no Maranhão
em 2014, aí sim foi um verdadeiro estelionato eleitoral. E aqui eu digo não
por mim, mas por todos aqueles que votaram no governo que aí está e que
hoje estão arrependidos. Todos, não falo apenas de professores e de
professoras, mas falo de toda a classe, principalmente dos funcionários do
Estado do Maranhão que estão vendo os impostos aumentarem, mas não
estão vendo o resultado concreto no que os é de direito. O Governo do
Estado que tanto fala nas misérias do Maranhão, que tanto fala do passado
do Maranhão, esse governo que hoje está pisando na educação não pode
de forma alguma pensar em um futuro melhor, em um presente melhor
para o nosso Estado sem passar pela educação e nós sabemos que quem
faz a educação no nosso Estado são os professores e as professoras. Por
isso, Deputado Eduardo Braide, eu hoje subi, assinei aqui essa discussão
para a sua Emenda, sou plenamente favorável à sua Emenda, acredito que
existe de fato e de direito uma margem econômica financeira que eu
demonstrei hoje, aqui nesse plenário, para que o Governador faça, ele só
precisa ter vontade de fazer porque economicamente ele pode fazer e eu
várias vezes aqui já chamei o Governador para que a gente possa sentar,
sem ranços políticos, para que a gente possa sentar e discutir em uma
audiência pública as finanças do Estado do Maranhão, cara a cara, para que
a gente possa contrapor em números, um olhando na cara do outro, com
base em dados, sem politicagem, para que a gente possa sim dizer ao povo
do Maranhão realmente quem está falando a verdade e quem não está
falando a verdade. Mas quem será o juiz na decisão final será o povo do
Maranhão e eu tenho certeza absoluta, não estou puxando a sardinha para
grupo político A, para grupo político B, mas eu tenho certeza absoluta de
que o governo que está aí, que foi eleito com base numa insatisfação, uma
insatisfação de quem estava, vai certamente ser reprovado durante esses
quatro anos, pois não está demonstrando a verdadeira face do que o
Maranhão esperava dele. Então, senhoras e senhores, eu quero aqui deixar
as minhas palavras de apoio a esta emenda, mas também deixar minhas
palavras aqui de apoio à classe dos professores e professoras do estado do
Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, galeria a quem eu saúdo. Eu disse até no discurso aqui antes que
hoje era um dos dias mais tristes da minha legislatura por ver o Regimento
Interno desta Casa ser rasgado, um acordo onde a votação de vocês ficou
para ser amanhã, mas foi, numa manobra colocada hoje. A presença de
vocês e a mobilização de vocês tornaram esse dia para mim, que era triste,
num dia alegre, por saber que ainda existem pessoas que lutam e buscam
pelos seus direitos como é o caso de vocês, educadores do Maranhão. Eu
quero começar dizendo a vocês que nós vamos acabar com algumas mentiras
que foram colocadas aqui a respeito da Medida Provisória 230/2017.
Ainda que eu perca alguns minutos, eu vou pedir que minha assessoria
entregue um documento aos deputados que se encontram no plenário para
que eu possa ler juntamente com eles, eu já retorno. Enquanto eles vão
entregando, senhores educadores, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, o discurso que passa pela cabeça de alguns deputados é que
tudo aquilo que faz parte da Medida Provisória nº 230 foi negociado com
a categoria de vocês, e a simples presença de vocês já demonstra que isso
não é verdade. A presença dos educadores na audiência pública que foi
promovida por esta Casa demonstra que isso não é verdade, mas eu quero
acabar de uma vez por todas com as mentiras daqueles que vieram dizer
que o sindicato e que todos vocês, como se toda categoria tivesse sido
aprovada, o documento que eu estou entregando na mãos dos
Excelentíssimos Senhores Deputados, senhores educadores, é uma

publicação que eu imprimi do site do SIMPROESSEMA do dia 03 de
fevereiro de 2017, que diz o seguinte: A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão - SIMPROESSEMA,
reunida na tarde desta quinta-feira, na sede da entidade, decidiu rejeitar
parcialmente a contraproposta apresentada pelo governo do Estado para
o reajuste do salário dos professores da rede estadual. E aí eu quero chamar
atenção dos Senhores Deputados: a pauta de reivindicação da campanha
salarial do sindicato foi entregue ao governo após ser aprovada por todas
as assembleias regionais realizadas no período de 25 a 31 de janeiro. E aí no
outro parágrafo diz o seguinte: O governo propõe pagar o reajuste de 2017
de 8% em duas parcelas, sendo a primeira nesse mês de fevereiro e a
segunda em maio. Incidindo sobre a gratificação de atividade de magistério
GAM e não sobre os vencimentos. O sindicato não concorda com aplicação
do reajuste sobre a GAM e quer a correção em cima dos vencimentos de
todos os níveis do magistério. Eu vou ler novamente para V.Exas. O sindicato
não concorda com a aplicação do reajuste sobre a GAM e quer a correção
em cima dos vencimentos de todos os níveis do magistério. “Desta forma
a proposta de 8% apresenta avanços apenas para os professores de níveis
I e II e aos especialistas que atualmente estão abaixo do piso. Avaliamos
que a proposta não contempla toda classe, então decidimos que o governo
deve aplicar o reajuste em cima do vencimento de todos os níveis do
magistério para que não haja prejuízo à categoria”. Afirmou a presidente
do sindicato, Benedita Costa. Onde é que eu quero chegar, senhores
deputados? Aquela história e aquela falácia de que foram feitas 18 regionais
no Maranhão e que os educadores do interior do Estado aprovaram que a
sua recomposição salarial pode ser incidida sob a GAM e não sob o
vencimento está desmentida por um documento do próprio sindicato. Se
qualquer um de vocês tiver dúvidas, basta vocês buscarem e pedirem a
qualquer assessor de vocês que peçam para imprimir uma página nesse
exato momento, essa que eu li a vocês e entregue a vocês. E sabe por que,
senhores deputados e senhoras deputadas, que eu estou dizendo isso para
vocês hoje? Porque não cabe direito a nenhum de vocês dizer hoje que
votou contra os professores sem saber que a vontade dos professores era
ter a sua recomposição no vencimento e não na GAM. O discurso falacioso,
o discurso mentiroso por parte do Governo do Estado de que as 18
regionais foram aprovadas no sentido de que o reajuste, a recomposição
salarial seja na GAM e não no vencimento. Quem está desmentindo não
sou eu, senhores deputados, quem está desmentindo é o próprio Sindicato
em uma postagem do dia 03 de fevereiro. Agora, qual foi o milagre? O que
aconteceu no dia 03 de fevereiro até a assinatura da Medida Provisória só
a Diretoria do Sindicato é que deve prestar conta com os educadores e com
Deus no futuro. Mas eu quero ir mais além, senhores deputados. Eu sou o
último deputado inscrito para discutir a emenda que foi apresentada na
Comissão de Constituição e Justiça e que foi rejeitada. Depois de mim,
não tem mais ninguém inscrito. Depois de mim, senhores deputados,
senhoras deputadas, é o momento em que vocês vão se encontrar com a
consciência de cada um de vocês. Depois de mim, senhores deputados, é
um momento em que vocês vão ter que perceber que essa questão, a
recomposição sobre o vencimento dos professores não é uma questão de
governo ou de oposição; é uma questão de quem é contra ou a favor da
educação do Estado do Maranhão. Eu quero dizer a vocês, senhores
deputados, que esta Casa não pode criar outra categoria de servidor público.
Esta Casa, Senhor Presidente, aprovou este mês o reajuste dos servidores
do Tribunal de Justiça. E vocês sabem onde que incidiu a recomposição?
No vencimento dos servidores. Esta Casa aprovou, Senhor Presidente, o
reajuste dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Vocês sabem
onde foi que incidiu, senhores educadores? No vencimento. Esta Casa
aprovou o reajuste do Ministério Público do Estado. Vocês sabem onde foi
que incidiu o reajuste do Ministério Público? No vencimento. E esta Casa,
senhores educadores e senhores deputados, logo após a votação da medida
provisória de vocês, vai aprovar a recomposição salarial dos servidores
desta Casa que têm a mesma dignidade de vocês para receber e que vai ser
em cima do vencimento e não da gratificação. Portanto, eu quero dizer que
esta Casa não pode, no dia de hoje, criar duas categorias de servidor
público: uma que todos eles tenham seu reajuste no vencimento e outra
que, no caso, a única que até agora chegou, a dos educadores, que tem a sua
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recomposição salarial na gratificação. Mas hoje, Senhor Presidente, veja a
ironia do destino, senhores deputados, e isso tem que ficar marcado na
memória de vocês, hoje é o Dia da Escola, mas quero lembrar a vocês que
não existe escola sem professor e que cabe a cada um de nós fazer com que
as escolas do Maranhão sejam preenchidas por professores valorizados,
por professores que merecem. E aí eu vou dizer, não é favor, é receber o
direito. Agora eu entro na parte legal daquilo que está estabelecido no
Artigo 32 do Estatuto do Magistério e que diz o seguinte, senhores
deputados. Artigo 32 - O Poder Executivo procederá aos ajustes dos
valores do vencimento do subgrupo Magistério da Educação Básica, no
mês de janeiro, no percentual do piso salarial profissional, nacional do
magistério. O que eu quero dizer, senhores e senhoras deputados, é que o
Governo não pode alegar que não tinha previsão de impacto financeiro.
Essa é mais uma falácia. Primeiro porque o Estatuto do Magistério existe
desde 2013 e todos os anos, Deputado Edilázio Júnior, quando o Governo
manda a Mensagem de Orçamento para esta Casa é prevendo já a
recomposição salarial ou reajuste do ano seguinte para os educadores. Eu,
quando aprovei o Orçamento do ano passado, aprovei, Deputado Cabo
Campos, com a certeza de que lá, assim como tinham os recursos para
contratar mais policiais militares, também tinham os recursos necessários
para dar a recomposição salarial no vencimento dos professores. Esta
Casa, Senhor Presidente, para que vocês saibam, senhores educadores, já
aprovou, esta Casa já aprovou mais de um bilhão de reais em empréstimo
para o atual Governo. E se esse valor serve para investimentos é porque
tem que sobrar no Orçamento estadual para investir naquilo que há de
mais importante que são os seus servidores públicos. Quero dizer, Senhor
Presidente, por fim, que se havia alguma dúvida em relação à vontade dos
professores, à vontade da categoria em relação à incidência sobre os seus
vencimentos, e não sobre a GAM. Essa dúvida não existe mais, porque o
documento que está na mão de cada um de vocês foi extraído da página
oficial do Sindicato dos Professores e que deixa muito claro, e vou ler
novamente: o sindicato não concorda com a aplicação do reajuste sobre
a GAM e quer a correção em cima dos vencimentos de todos os níveis do
magistério. E para finalizar, Senhor Presidente, discute-se, Deputado Bira
do Pindaré, em nível nacional a Reforma da Previdência. E V. Exa apresentou
um requerimento aqui manifestando a posição contrária desta Casa e teve
a unanimidade desta Casa, que encaminhou ao Congresso Nacional,
deputado Bira, com o meu voto inclusive, a posição contrária em relação à
reforma da Previdência. Agora me diga uma coisa, congelar o salário dos
professores é ou não é fazer uma reforma da Previdência antecipada? Eu
quero dizer, senhores professores, que ainda que não tivesse essa matéria
do sindicato dizendo que a vontade de vocês é que a recomposição seja
sobre o vencimento e não sobre a GAM, eu votaria contra essa medida
provisória no que diz respeito a isso. E sabem por quê? Primeiro, porque
nós, deputados, quando tomamos posse, colocamos a mão em cima da
Constituição e juramos defendê-la e as leis do Estado, então nós não
podemos, na tarde de hoje, rasgar uma lei que foi conseguida a duras penas,
que é o Estatuto do Magistério de vocês. E para finalizar, se discute muito,
agora lá em Brasília, a reforma da Previdência e todos aqui já se manifestaram
que são contrários à reforma da Previdência. Agora me respondam, senhores
deputados, ainda que o sindicato, ainda que a diretoria tivesse feito esse
acordo, o que mais se diz lá em Brasília? O negociado não pode prevalecer
sobre o legislado. A negociação não pode prevalecer sobre a legislação.
Portanto, senhores deputados, é com muita tranquilidade que eu encaminho
o voto favorável a esta emenda. E aqui eu quero fazer essa ressalva, essa
emenda não é minha, essa emenda é dos deputados desta Casa que votarão
favoráveis, mas, acima de tudo, essa emenda é dos educadores do estado
do Maranhão, que tenho certeza de que terão o seu direito assegurado na
tarde de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação. Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Presidente,
verificação de quórum. Inclusive eu tinha acertado com Vossa Excelência.

Eu peço a verificação de quórum para votação. É uma prerrogativa do
Regimento...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - O senhor já
tinha assegurado esse direito, Senhor Presidente, só para lembrar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Eu queria
aproveitar também, Senhor Presidente, e colocar aqui em nome dos
educadores. Aqueles que são a favor dos professores que não coloquem
sua presença nesse momento para que isso seja votado amanhã ou em
outra sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Zera o painel e vamos ver o quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Só para
encaminhar, Senhor Presidente. Encaminhamento do bloco. Os deputados
que são favoráveis aos educadores, em respeito ao acordo que foi feito, não
coloquem a sua presença.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu peço, senhores deputados, para confirmarem as suas
presenças. Quórum confirmado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - A votação é
nominal, não é Senhor Presidente?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - A votação,
conforme o senhor havia prometido, votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em votação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente. Questão de Ordem, Deputado Wellington. Deputado
Wellington, Senhor Presidente.  Questão de Ordem, Deputado Wellington.
Senhor Presidente, Vossa Excelência já havia se comprometido que seria
relação nominal, voto dos deputados de forma nominal, Senhor Presidente.
Senhor Presidente, o senhor se comprometeu que seria voto nominal,
Senhor Presidente. Deputado Humberto Coutinho, o senhor se
comprometeu, o senhor deu a sua palavra que o voto seria nominal, Senhor
Presidente. Deputado Humberto Coutinho, antes de iniciar a votação, o
senhor havia falado e se comprometido que seria em votação nominal.
Presidente Humberto Coutinho, em nome da educação, em nome dos
professores educadores, que a votação seja nominal, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem. Com a palavra, o deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Para dar
seguimento, presidente, V. Ex.ª pode submeter ao Plenário o pedido de
votação nominal, agora eu vou consultar os líderes do Blocão e do governo...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos colocar em votação ao Plenário, se faz nominal
ou...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, eu sou a favor de que a gente faça a votação nominal, agora
peço respeito da galeria.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem. Nós precisamos entender pelo menos o que V.
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Ex.ª está colocando em votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vou votar o pedido de votação nominal. Quem decide aqui
é o Plenário, não é o presidente.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor Presidente,
houve um acordo com V. Ex.ª no início da sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Os deputados que querem votar para aprovar a emenda
nominal, os que forem favoráveis à votação nominal permaneçam sentados.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, está sendo a mesma coisa. Senhor Presidente, Deputado
Wellington, questão de ordem. Presidente, me conceda a palavra, por
gentileza. Deputado Wellington, questão de ordem. Presidente, me conceda
a palavra, por gentileza. Deputado Wellington, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Votação da Emenda 017 referente à Medida Provisória
230, de autoria do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington, questão de ordem. Senhor
Presidente, não faça isso, Senhor Presidente. Senhor Presidente, pela
segunda vez, eu invoco a sua palavra. O senhor deu a sua palavra ontem
que seria votado só na quinta, já estamos votando hoje, há alguns minutos,
o senhor deu a sua palavra que seria votação nominal. Votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Votação nominal.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Em
nome dos educadores, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Chamada
nominal, Senhor Presidente, concordo com V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pelo painel. Sim, aprova a Emenda do Deputado Eduardo
Braide. Não, rejeita.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Então, nós
vamos fazer a votação nominal?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nominal pelo painel. Alguma dúvida?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção. Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGERIO CAFETEIRA – Presidente
só pra encaminhar o voto. Não.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O governo vota Não.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Senhor
Presidente, só uma observação. Como nós já estamos na fase de votação,
eu peço para todos nós  que  não marcamos presença agora, porque ainda

tentávamos levar a sessão para amanhã e como nós não conseguimos, que
nós marquemos as nossas presenças agora para gente poder votar a Emenda.
Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu gostaria
de encaminhar a votação pelo Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR – Eu queria
encaminhar pelo Partido Verde, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Já está em votação, vai ser nominal, vai ser pelo painel...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, o líder do governo acabou de encaminhar a votação. Eu também
tenho direito de encaminhar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Orientar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Não, Senhor
Presidente, eu quero encaminhar a votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Oh, deputado, por favor, tenha um pouco de paciência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, o Regimento já foi tão rasgado hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não, Deputado, oriente seu voto.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu quero,
então, pedir ao Deputado Max Barros, como vice-líder do bloco, para
orientar a votação dos deputados do Bloco Parlamentar Independente e
para sugerir também aos outros deputados a aprovação votando SIM,
senhor Presidente, pela emenda. Essa emenda, na verdade, faço questão de
destacar, e é bom que eu explique isso aos Exmos. Senhores Deputados
antes de votar. Ela não altera uma vírgula da Medida Provisória no que diz
respeito ao objeto da Medida Provisória. A única coisa que ela faz é justiça
ao colocar que os percentuais da recomposição serão sobre o vencimento
e não sobre a GAM. E deixo isso claro, porque eu vi outras situações em
que poderiam ter outras mudanças e nada, até sabendo que esse momento
nós iríamos enfrentar, para que não houvesse outro argumento do Governo,
ou qualquer outro artifício utilizado pelo Governo, deixar muito tranquilos
os deputados para votarem SIM, porque essa emenda, na verdade, senhor
Presidente, faz jus ao Estatuto do Magistério e faz jus principalmente aos
educadores do Estado do Maranhão. Portanto, o encaminhamento é SIM,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O senhor é SIM. O governo está votando NÃO e Oposição
votando SIM.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio também, senhor Presidente, falando em nome do Partido Verde,
encaminhamos pelo SIM. Direitos iguais a todas as categorias, vamos
todos pelo aumento no vencimento, Senhor Presidente. E que os outros
colegas parlamentares, inclusive do Partido Verde, que possam colocar as
mãos em suas consciências e votar a favor dos educadores do Estado do
Maranhão, Senhor Presidente.
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COUTINHO - Vamos zerar o painel para iniciar a votação.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Senhor
Presidente, encaminhando pela Oposição...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não
estamos registrando a presença ainda, falta registrar a presença. Nós
havíamos registrado antes, então que possa liberar o painel para que possa
registrar a presença. Deputado Wellington não havia registrado a presença,
porque estava fazendo obstrução, mas agora não está votando ainda.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Depois de registrar sua presença. Registre seu voto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não
está votando ainda.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Mas tem
que ser liberado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Registre seu voto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Liberar por gentileza, não está sendo liberado, estou fazendo aqui.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Eu peço para liberar, por favor. Deputado, liberou? Vamos
abrir o painel e está iniciada a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Deputado Othelino, é só uma sugestão. Eu sugiro a V. Ex.ª que faça a
chamada nominal dos Deputados, Senhor Presidente, já que as máquinas
não estão funcionando. O sistema não está funcionando.

O SENHOR SECRETÁRIO DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputados, Questão de Ordem. Só para colaborar. É lembrar que nós
temos que novamente colocar a digital e aí votar.  Deputado Wellington,
coloque a digital novamente para poder habilitar o voto.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, era bom saber também do...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, não está registrando o meu, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Era bom saber
do diretor...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington, novamente não está sendo registrando o meu.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Era bom saber,
Senhor Presidente, Questão de Ordem, do diretor de comunicação da
Casa, por que a TV Assembleia está foram do ar há quarenta minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington não está registrando voto, Senhor Presidente,
Deputado Wellington.

O SENHOR SECRETÁRIO DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, vamos ter calma que todos vão votar. Nós não
vamos encerrar a votação enquanto todos não votarem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, Deputado Humberto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – É só um
pleito que faço a V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quero informar ao Deputado Edilázio que a TV Assembleia
está no ar. Com a palavra, o Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Só para
deixar, para publicizar que a TV Assembleia não saiu do ar em hora alguma.
Está em funcionamento normal, transmitindo a nossa sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos encerrar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Vamos encerrar a votação, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Antes de
encerrar a votação, Senhor Presidente, nós tínhamos e registrou a presença,
aqui em plenário, 31 deputados, eu peço só que falta na verdade um
deputado ou dois eu acho que foram 32 para que todos os deputados
tenham a possibilidade de se manifestar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Encerrada a votação. 21 NÃO e 09 SIM, Deputado Eduardo
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Até porque
a Deputada Graça Paz faz parte do nosso bloco, está tentando manifestar
seu voto, então eu peço que a Deputada Graça vá lá, porque está dando
biometria não identificada, Senhor Presidente, importante que ela registre
o seu voto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A Mesa está aguardando voto.  21 NÃO e 10 SIM.
Rejeitada a Emenda do Deputado Braide. Vamos para a discussão da
Medida Provisória nº 230/2017, de autoria do Poder Executivo, Mensagem
Governamental nº 006. Para discutir, o Deputado Eduardo Braide.
Deputado Alexandre Almeida. Deputado Adriano Sarney. Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria que continua, só rapidinho a atenção de vocês, por gentileza, só
rapidinho a atenção de vocês. Senhoras e senhores deputados, professores,
educadores que ocupam a galeria desta Casa, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos, divulga as nossas ações na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Quando eu distribuía os meus panfletos nas ruas,
nos sinais, retornos, portas de faculdades e escolas, eu ocupei uma das
cadeiras desta Casa com um compromisso com o servidor público estadual,
com um compromisso com a educação, com um compromisso com os
professores. No início de 2015, eu fui questionado por um determinado
deputado, um dos meus pares, que eu não defendia o governo do estado e
me perguntavam o que eu estava fazendo na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Se eu não defendi o governo do estado e quem era o
meu senhor a quem eu estava a serviço? Hoje eu tenho a oportunidade de,
diante do olhar dos meus pares, não pares deputados, mas pares
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professores, a quem eu tenho estima, respeito e consideração. Na época eu
respondi que eu não estava aqui para defender o governo do estado, eu
estava aqui para defender o povo do Maranhão, estava aqui para defender
as minhas convicções, os meus princípios, os meus valores, e que em dois
anos e dois meses de deputado não foram distorcidos. Hoje eu deixei bem
claro, não sou deputado, eu estou deputado. Na temporalidade do cargo de
deputado estadual, sou, primeiramente, servidor público estadual e hoje
vejo irmãos professores num momento de luta, num momento de embate,
e é como se passasse um filme na minha cabeça das lutas e dos percalços
que eu trouxe até aqui. Não havia necessidade de vocês estarem ocupando
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão se aqui, diante do olhar
de vocês, tivessem mais compromisso com o Maranhão e com o seu povo.
Eu não sou oposição ao governador Flávio Dino, eu tenho independência
no meu mandato, mas o dia de hoje para mim é histórico, porque eu tive a
oportunidade de ratificar o meu posicionamento e o motivo de estar nesta
Casa. Tenho orgulho de ser deputado estadual, mas eu tenho muito mais
orgulho de ser professor, de estar ao lado de vocês. Meu pai me deixou eu
tinha sete meses de nascido, minha mãe era dona de um prostíbulo, era
dona de um cabaré, eu não tive vida boa, não tive vida fácil e os valores que
construí até aqui eu devo aos meus professores e às minhas professoras.
Na tarde de hoje, quero contar, mais uma vez, com a benevolência, com a
complacência, com o respeito e com a sensibilidade dos demais pares, não
há necessidade de acontecer ou como está acontecendo no dia de hoje,
primeiro porque o presidente Humberto Coutinho havia dado a sua palavra
de que seria votado só amanhã. Hoje com a mobilização de vocês, ocupando
a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e desde o
primeiro momento do nosso mandato em defesa dos aprovados no último
concurso em 2009, lutas de forma árdua e sendo desrespeitado pelo
sindicato, pela direção do sindicato que usa de duas caras, que não tem
moral para olhar os professores de frente, que não encaram os professores
de frente. Se o atual presidente do sindicato tivesse dignidade, tivesse
moral, ele abandonaria hoje, deixaria hoje a presidência do Sindicato dos
Professores e assumiria o cargo que tem de vice-prefeito de São Luís. Os
professores não estão pedindo esmola, estão pedindo respeito e dignidade.
Todos ou quase todos vocês apostaram na mudança, acreditaram na
mudança e muitos estão vendo a “mundiça”, não a mudança, mas a
“mundiça”, a decepção. Quem fala isso é um deputado que esteve durante
dois anos na base do governo, mas dois anos de forma séria, responsável,
sem benesses, sem nenhum tipo de benefício por parte do governo do
estado. Estive por dois anos na base do governo votando os projetos do
governo em favor da população. Talvez, se ainda estivesse hoje na base do
governo, estaria constrangido. Nos dois primeiros anos, tive um
posicionamento firme, coerente em defesa dos professores e em defesa da
educação. Creio que hoje não seria diferente, mas hoje tenho muito mais
liberdade, hoje estou muito mais à vontade. Eu digo a vocês que o governo
da mudança está se transformando não no governo da mudança, mas no
governo da transição, porque há de chegar um governo que respeite a
educação, que respeite os professores e que trate o Maranhão como o
Maranhão merece, um Maranhão de verdade, um Maranhão de respeito e
não o Maranhão de alguns, mas o Maranhão de todos os maranhenses, de
quase sete milhões de habitantes. E não tem como fazer uma educação com
dignidade, uma educação com respeito, uma escola digna se não tiver o
professor valorizado e respeitado. Na manhã/tarde de hoje, os professores
estão dizendo para o governo do estado, para os deputados estaduais:
“precisamos de respeito. Respeitem-nos. Nós precisamos de atenção e
respeito do Poder Legislativo”. E, senhoras e senhores, um Poder Legislativo
independente, um Poder Legislativo que tem que estar com o olhar voltado
para a comunidade, para a sociedade e para a população. Jamais teremos
um Parlamento independente, um Parlamento atrelado ao governo do estado,
ao Executivo. Há necessidade de que cada um faça o exame de consciência
e das suas ações, do seu voto que já foi proferido inicialmente e a
continuidade desse voto na tarde de hoje. Homens e mulheres dignos do
Parlamento estadual, homens que têm construído uma história. Eu pergunto:
vale a pena manter um voto contra os professores, traindo os professores
em defesa de algo que não está indo bem? De algo que não valoriza os
professores, de algo que não está respeitando os professores? Mais uma

vez, na tarde de hoje, eu quero relatar a minha decepção da forma como foi
conduzido no Parlamento estadual e tendo que invocar a presença dos
professores nesta Casa para acompanhar a votação e mais uma vez o
nosso voto incondicional, intransigente, aos educadores e aos professores.
Vamos à luta. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Alexandre Almeida.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, mais uma vez, senhoras e senhores da imprensa, mais uma
vez, senhoras e senhores professores, como também quero cumprimentar
quem está assistindo, ouvindo, enfim, acompanhando esta sessão pelo
sistema de comunicação da Assembleia. Primeiro eu quero lamentar o
resultado que agora há pouco foi deflagrado. De fato é lamentável, pois,
infelizmente, nós hoje iremos registrar uma sessão em que uma reivindicação
que beneficiava uma categoria importante no nosso estado, que beneficiava
os professores que estão no dia a dia formando adolescentes, jovens,
enfim, formando cidadãos maranhenses, esta categoria foi colocada de lado
e falou mais alto, infelizmente, o interesse do governo. Nessas horas a
gente consegue ver com muita clareza quem de fato coloca o seu mandato
em benefício do povo e quem do outro lado infelizmente coloca o seu
mandato, mandato que é do povo, do lado do governante. Eu fico me
perguntando: como é que alguém que votou hoje contra professor ainda
vai fazer um discurso defendendo que os professores merecem dias
melhores? Quem inclusive construiu sua plataforma política com esse
discurso e hoje apertou não. O “não” hoje foi um “não” contra uma
categoria importante, o “não” hoje foi de fato uma forma de virar as costas
para quem de fato...

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Alexandre, não sei se é permitido, mas me concede um aparte, quem nem
é mérito do assunto. Deputado Othelino.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA - Já, já,
deputado Othelino Neto, eu terei o maior prazer de lhe conceder. Só para
concluir meu raciocínio, V. Ex.ª inclusive estava inscrito e não sei por qual
razão renunciou ao seu direito de falar...

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – É só para não
estimular o desrespeito com o colega deputado.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Só para
concluir o meu raciocínio. V. Exa., inclusive estava inscrito e não sei por
qual razão renunciou ao seu direito de falar. Mas já, já eu terei o prazer de
ouvi-lo. Não quer mais. Perfeito. Mas eu quero dizer uma coisa aos senhores
professores, como também a cada maranhense que está agora assistindo a
esta sessão. Hoje, o SIM não foi vencedor, mas eu garanto aos senhores, se
os senhores continuarem determinados, dedicados nesta causa, em breve,
o SIM será vencedor. Sabe por quê? Porque, olha, político pode até aguentar
uma pressão popular, mas político não aguenta duas, três pressões de
vocês. Por isso, eu digo, continuem dedicados a esta causa, porque, na
próxima, na próxima, antes de virem, eles cuidarão de colocar a consciência
nos seus devidos lugares. Ao mesmo tempo em que nós somos levados a
lamentar, nós também agora como a emenda não foi aprovada nos resta tão
somente confirmar o que o governo propôs, ou seja, temos agora que votar
a Medida Provisória. É lógico que vamos votar a Medida Provisória. A
oportunidade de melhorar o salário de vocês mais ainda foi rejeitada, mas
agora ainda tem a oportunidade de nós confirmamos a Medida Provisória
e é natural que o nosso voto seja SIM. Porque se votarmos NÃO a Medida
Provisória vai ser rejeitada e vocês perderão então, inclusive, os 8%. Vocês
querem que nós rejeitemos a medida provisória? Olha bem o que está em
discussão, compreendam! Compreendam, a possibilidade de votar a
emenda...
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COUTINHO – Deputado Alexandre, V. Exa. não pode falar com a plateia,
deputado Alexandre. V. Exa. não pode falar, deputado, coopere com esta
Casa, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Não
estou falando, estou apenas discutindo. Compreendam, olha só, a emenda,
infelizmente, já foi rejeitada. Agora só nos resta confirmar a medida
provisória. Porque agora está em jogo os 8% sobre a GAM ou não ter os
8%. Então, percebo, senhor Presidente, que seria mais plausível levarmos
esta votação para amanhã, para a gente sentar com a categoria e construirmos
outro caminho para, dessa forma, a gente encontrar ainda uma forma de
reparar essa injustiça que os professores estão vivenciando. O fato, senhoras
e senhores, o fato é que esta sessão será histórica. Ela será histórica pela
presença dos senhores. Quando uma galeria desta está vazia a sessão é
rápida. Mas quando esta galeria está lotada de gente do povo, a sessão tem
outra dinâmica. Parabenizo a disposição dos senhores em estarem aqui
cobrando quem foi eleito para representar cada um de vocês. Tenho a
consciência tranquila de que fiz o meu papel, que votei a favor da categoria.
Por outro lado, tenho a lamentar, mas como já disse, vamos continuar
firmes nesse propósito. Dessa forma, quero dizer que o meu mandato, que
é um mandato popular, está à disposição dos senhores. E quando os
senhores precisarem de um voto nesta Casa, podem contar com o meu,
porque este voto é o voto que vocês podem dizer que são de vocês. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Adriano Sarney com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
professores e professoras na galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia, internautas, funcionários desta Casa. Agradecer aqui a presença
de todos vocês nesta fatídica manhã triste para a Casa, infelizmente, pois
estamos fazendo uma votação importante, importantíssima, de maneira
completamente atropelada. Mas não é a primeira vez que eu critico isso.
Eu sempre critiquei isso aqui nesta Casa, sempre! Aqui parecemos mais
hoje um anexo do Palácio dos Leões. Tudo que o Palácio dos Leões fala
nós fazemos aqui. Aqui é um cartório, mandam-se os documentos de lá e
aqui a gente passa a régua e manda para frente, porque é um atropelo, um
rolo compressor que não tem fim nenhum. Mas se não bastasse o absurdo
de estarmos agachados, este Poder, que é o Poder Legislativo, que é um
Poder, estarmos agachados perante o Poder Executivo, que é outro Poder,
não temos a independência necessária que a nossa Constituição reza, que
é a independência entre os Poderes e de termos que ficar atrelados ao
mando e desmando de um governo comunista e autoritário. Mas se não
bastasse isso, os que estão aqui presentes, senhoras e senhores, eu subi há
pouco para discutir a emenda do Deputado Eduardo Braide que,
infelizmente, lamentavelmente não conseguimos atingir a maioria. E agora
subo para discutir a Medida Provisória do Governador Flávio Dino. Muito
bem. Antes de entrar no mérito, porque eu não sei nem se eu preciso entrar
no mérito mais uma vez. Eu já disse aqui, já expliquei com números
realísticos, com embasamento técnico necessário e expliquei a todo o
Maranhão que o Governador tem, sim, condições para dar o aumento
necessário para não só os professores e professoras, mas para todas as
categorias do Estado do Maranhão. Eu expliquei o número, foi um pouco
maciço, algumas pessoas não entenderam, outras entenderam, mas expliquei
tudo isso. Eu já expliquei o mérito dessa questão absurda que está
acontecendo aqui. Mas agora eu queria debater um pouco a forma como
que isto está acontecendo. Apesar de todo esse atropelo, o Governador
Flávio Dino, que como todos nós sabemos é um jurista, um ex-juiz federal.
Oh! Ex-juiz federal. E parte do respeito que ele teve do povo do Maranhão
foi pelo passado dele de ser juiz federal, parte do ainda respeito que o resta
em nível nacional, porque a cada dia que passa esse respeito está diminuindo
mais ainda, porque se mostrou que estava faltando com a verdade e com as
suas próprias intenções. O Governador Flávio Dino, senhoras e senhores,

e aí é importante, porque aqui nós temos uma audiência, como sempre,
como todas as audiências que estiveram aqui nesta Casa, são audiências de
qualidade e aqui nós temos professores e professoras, em uma audiência
de qualidade e que entendem a situação real que estamos passando. Muito
bem, eu quero apresentar a todos vocês, às senhoras, aos senhores, este
livro, este livro aqui, este livro amarelinho. Vocês estão vendo esse livro
amarelo? Esse livro amarelo é muito interessante, o nome desse livro se
chama Medidas Provisórias no Brasil, origem, evolução e novo regime
constitucional, é da Editora lumen juris. É um livro técnico de dois autores
juízes, ex-juízes e nesse livro são criticadas aqui as Medidas provisórias.
Esse livro que está aqui na minha mão diz que a Medida Provisória é fruto,
bebê da ditadura militar, que é uma forma de repreender e de atropelar
assim os parlamentos. Nesse livro é criticado demais as Medidas
Provisórias, porque essa lei que deveria ser discutida com todos os
professores, com todos os Deputados e todos os Deputados. Essa lei não,
essa Medida Provisória, que deveria ser projeto de lei e deveria tramitar
nessa Casa deveria tramitar nas comissões, na Comissão de Educação, na
Comissão de Orçamento e todas as outras Comissões, para ter o debate
aberto e as audiências. Não. Foi feita uma Medida Provisória que já está
em vigor, essa Casa só precisa agora botar a mão em cima e a forma que isso
está sendo feito segundo este livro acusa é uma forma ditatorial. Eu vou ler
um trecho deste livro, depois eu vou contar para vocês quem são os
autores desse livro, vocês vão se surpreender. Eu vou ler apenas uma parte
no final, que é a conclusão, aqui na conclusão sobre a Medida Provisória
que é exatamente isso que estamos discutindo, a forma aqui dessa Medida
Provisória. Diz o seguinte, os autores perguntam para o leitor: “Por
conseguinte, permanece a atualidade da indagação: são as Medidas
Provisórias compatíveis com o Estado Democrático?” “Questionam os
autores. No Brasil, o autoritarismo possui raízes profundas,
independentemente de estarmos sob a vigência de uma Ditadura ou de um
regime formalmente democrático, sendo ambiente propício, pois, para que
instrumentos normativos monocráticos sejam manejados ditatorialmente”.
Muito bem, esse livro foi escrito pelo atual Governador do Maranhão,
Flávio Dino. Quem quiser uma cópia pode ir pegar no meu gabinete de
graça que eu vou tirar uma cópia de graça desse livro para que a gente possa
entender o ápice da contradição de um ser político. Eram essas as minhas
palavras. Eu queria colocar aqui mais uma vez a forma como tudo isso está
acontecendo, tanto aqui na Assembleia Legislativa quanto lá no Governo
do Estado, porque poderia ter tramitado aqui como uma lei ordinária, uma
lei normal, mas não. Faz justamente o que ele desprezou no passado, que
é a Medida Provisória que, segundo ele, é uma forma ditatorial de se fazer.
Então essas são as minhas palavras e espero ter contribuído. E dizer aqui
como a vida é e como a vida acontece aqui no Estado do Maranhão. Eu
acho que uma coisa é certa: nós temos que manter a linha, a linha de
estarmos sempre ao lado da população e das pessoas, e não, completamente
não a toda a forma de política demagoga que aqui está instalada. Muito
obrigado, senhoras e senhores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Exmo. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que
nos assistem e educadores que estão na galeria. Primeiro, eu quero dizer a
vocês que eu sou um brasileiro e como brasileiro eu não desisto nunca e
vocês devem ter percebido que quando nós solicitamos a verificação de
quórum, foi atingido o número limite para que nós tivéssemos a sessão da
votação da emenda, que foi exatamente o número de 22 deputados, isso
quer dizer que durante a discussão da Medida Provisória, é possível que
haja um reflexo de consciência de um deputado só, para que a gente não
venha a ter essa matéria votada ainda no dia de hoje e possa discutir
novamente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Eduardo Braide, o Presidente não vota. O senhor
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falou que só apareceram 21 votos...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Ele já
entendeu. Eu falei em relação à questão do quórum. O que eu quero dizer
a vocês, senhores educadores e senhores e senhoras deputados?  Se um de
vocês, dos 22 deputados, que deram quórum à sessão que aprovou que, na
verdade, lamentavelmente, rejeitou a Emenda que garantia a incidência da
recomposição salarial nos vencimentos dos professores já não tiver mais
presente aqui, ou não comparecer à votação da Medida Provisória, eu
quero dizer a vocês que essa matéria não será votada hoje e poderá ser
ainda objeto de discussão. Portanto o apelo que faço, nesse intervalo, onde
é possível cada um dos senhores deputados ou deputadas refletirem e
entenderem a responsabilidade que o voto NÃO de vocês teve há pouco
tempo, ainda  tem a chance  de corrigir  o rumo da vida  dos educadores  do
Maranhão. Essa Medida Provisória pode não ser votada hoje se apenas
um de vocês não estiver mais presente no plenário. Essa Medida Provisória
se não for votada hoje e aí eu quero dizer, essa Medida Provisória se não
for votada no dia de hoje poderá, senhores educadores, não mais ser
apresentada nenhuma emenda porque não cabe mais prazo, mas o Governo
do Estado poderá ter a humildade de encaminhar uma nova mensagem
após conversar com vocês, conversa essa que não teve ao longo dessa
discussão. Eu quero dizer que a todos é dado o direito de ter uma segunda
chance e aos deputados e deputadas desta Casa essa segunda chance ainda
não acabou, ela vai acabar quando o último parlamentar inscrito para
discutir essa Medida Provisória descer deste púlpito e for para sua cadeira
para decidir o destino de mais de 30 mil educadores do estado do Maranhão.
Portanto, quero fazer um apelo e, como disse, como um bom brasileiro não
desisto nunca e acredito até o final. Acredito que será possível ainda esta
votação não acontecer no dia de hoje, para que essa situação possa ser
discutida, para que o governo do estado tenha a humildade e reconheça o
equívoco e a perversidade que está cometendo com os educadores do
estado do Maranhão. Mas se isso não acontecer, senhores educadores, se
de tudo isso não acontecer e não quero acreditar, ainda confio e acredito na
consciência de cada um dos parlamentares que estão aqui no plenário, mas
se isso não acontecer e essa medida provisória vier a ser aprovada no dia de
hoje sem a emenda, que foi rejeitada, vocês podem sair daqui hoje e dizer
que a reforma da Previdência começou a ser feita no Maranhão pelo governo
do PCdoB. Se essa medida provisória for aprovada hoje no seu texto
original, vocês podem sair desta galeria e dizer que a reforma trabalhista do
Brasil começou no Maranhão pelo governo do PCdoB. E sabem por quê?
Porque no Congresso Nacional o discurso que eles pregam é um, mas no
Estado o discurso é outro. Se vocês pegarem a votação do governo
comunista no Congresso Nacional, lá eles fazem discurso que são contra a
reforma da Previdência, lá eles fazem discurso que são contra a reforma
trabalhista, mas aqui na prática vocês estão sentindo na pele a reforma da
Previdência e a reforma trabalhista sendo impostas a vocês por essa medida
provisória. Uma medida provisória ilegal que não respeita o artigo n.º 32
do Estatuto do Magistério de vocês, uma medida provisória que foi colocada
na Ordem do Dia de hoje rasgando vários artigos do Regimento Interno,
portanto, quero dizer a vocês com muita tranquilidade, que ainda tenho
esperança de que essa medida provisória não seja votada hoje, para que o
governo possa chamar vocês, discutir com vocês. Eu mostrei, entreguei a
cada um dos deputados desta Casa um documento extraído do site do
sindicato, mostrando que o resultado das 18 regionais foi no sentido de não
aceitar o reajuste em cima da GAM, mas sim queriam o reajuste em cima
do vencimento. A presença de vocês hoje aqui demonstra, mais do que
nunca, o que almeja e o que deseja a classe dos educadores do estado do
Maranhão. Portanto, senhor Presidente, eu faço este apelo. O apelo porque
já vejo que tem deputados que estavam presentes na primeira votação e
que agora não estão mais presentes, senhores educadores. O apelo para
que haja a consciência dos deputados que têm aquilo que dificilmente é
dado a um homem público quando comete algum equívoco, que é a
oportunidade de ter a segunda chance. E essa segunda chance eles terão,
logo daqui a pouco, quando falar o último orador inscrito para discutir ou
encaminhar a votação dessa medida provisória de que essa medida provisória
não seja votada no dia de hoje. Para que ela possa ser sim objeto de

discussão com vocês. A medida provisória, senhores educadores, senhores
deputados, para que vocês entendam, ela está valendo desde o dia 09 de
janeiro deste ano, não há pressa para aprovação. O que deveria ter acontecido
era necessário a discussão com vocês, então o apelo que faço ao plenário
desta Casa é que possamos rever a posição daqueles que votaram contra a
emenda. E aí falo isso com muita tranquilidade, porque já vi isso acontecer
aqui no plenário desta Casa. Senhores deputados, senhoras deputadas,
ninguém tem um compromisso com o erro. A ninguém não existe gesto
mais bonito do que o gesto da humildade. Não existe gesto mais bonito do
que o gesto de reconhecer que a decisão de um voto nosso hoje vai impactar
na vida de mais de trinta mil educadores para os próximos anos. E sabe por
que eu digo isso, senhores educadores? Porque no ano que vem, quando
chegar janeiro e uma vez que o Estatuto for rasgado este ano no seu artigo
32, quando chegar o ano que vem, eles não vão querer discutir implantação
de recomposição no vencimento. Eles vão querer discutir novamente
recomposição sobre a gratificação de vocês, e isso não é justo. Não é justo
porque aqui no Maranhão nós não aprovamos ainda nenhum tipo de
reforma da previdência. Aqui esta Casa não aprovou ainda nenhum tipo de
reforma trabalhista, onde a negociação, que não aconteceu, diga-se de
passagem, pode se sobrepor à legislação, àquilo que está estabelecido no
artigo 32 do Estatuto do Magistério. Portanto, senhores deputados,
respeitando o tempo que ainda me resta, é um apelo que faço a cada um de
vocês. Ainda há tempo de dar o direito a quem merece, os nossos educadores
do Estado. Ainda é hora de nós revermos as posições e concedermos mais
um prazo para que o Governo possa, quem sabe, e aí eu seria o primeiro a
aplaudir, senhores educadores. Eu seria, senhores deputados, o primeiro a
subir nesta tribuna aqui e aplaudir o Governo do Estado, se ao não ser
votada essa Medida Provisória de hoje, o Governo do Estado sentasse
para conversar com vocês e encaminhasse uma nova mensagem, porque
ele tem o poder para fazer isso, e nós possamos aprovar de acordo com
aquilo que for discutido com vocês. Portanto, todas as opções foram
mostradas hoje a vocês, o que pode ser feito, desde que haja o diálogo.
Portanto, Senhor Presidente, acabo e encerro essa discussão, sendo
insistente no apelo para que essa segunda chance que é dada a cada deputado
e deputada desta Casa não seja desperdiçada. Porque com certeza o ato
que nós teremos na nossa votação hoje será lembrado por muito e muito
tempos, não só pelos mais de 30 mil educadores, mas principalmente
pelas nossas crianças e aqueles que precisam da educação. E que hoje no
dia da escola, por ironia do destino, nós estamos dando esse presente de
grego aos professores da rede estadual de ensino. Portanto digo a V. Exas.
que não desisto e tenho esperança, se um de vocês rever a posição, nós não
votaremos essa matéria hoje e essa matéria será discutida novamente pelo
Poder Executivo. Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, Deputado Edilázio. Eu quero encaminhar e quero pedir a
conferência de quórum também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Calma, o Deputado Max Barros por cinco minutos, sem
aparte, para encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Bráulio, eu
quero encaminhar também ao Diretor da Mesa e pedir também a conferência
de quórum antes de colocar em votação.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados, senhoras deputadas, jornalistas, professores, senhores
presentes, parte do que aconteceu hoje não estavam prevendo, houve
apenas um desgaste por parte da Assembleia no momento que votou essa
MP. Porque parecia que desejavam a votação da MP sem a presença dos
professores. E esse desgaste foi muito maior, porque foi antecipado, mas
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os professores vieram aqui, estão aqui acompanhando toda essa votação.
Então aquilo que eu falei anteriormente, que o tiro ia sair pela culatra, que
a Assembleia que sairia desgastada foi o que aconteceu. Fizemos uma
manobra regimental, mas os professores vieram, estão aqui, estão vendo
tudo o que está acontecendo na Sessão de hoje. A outra questão que nós
queríamos colocar, já foi dito amplamente na defesa da emenda do Deputado
Braide, que recursos há suficientes, haja visto que foi aprovado o aumento
de imposto, aumento de arrecadação de mais de 250 milhões, repatriação
320 milhões, multa, mais a segunda etapa da repatriação, recursos para
investimento do BNDES, da Caixa Econômica. Recursos há. É um equívoco
desta casa quando não aprovou a emenda do Deputado Eduardo Braide,
no nosso entendimento, claramente desobedecendo o Estatuto do
Magistério, que prevê que o aumento tem que ser em cima do vencimento
e nunca em cima da gratificação. Agora eu quero dizer, me dirigir
especialmente aos senhores professores e aos deputados, meus colegas
deputados, não aprovada a Emenda do Deputado Braide só tem uma
alternativa, votar a MP do Governo que comete esse grave erro,
prejudicando a educação e prejudicando os professores. Então, a primeira
opção que nós temos, aí eu coloco aqui para os deputados: é pedir quórum,
mais uma vez, para ver se existe quórum para deliberar essa MP, e, se não
houver quórum, fica automaticamente transferida para a próxima sessão a
votação da MP e aí nós ganhamos tempo para negociar com o governo
para que ele negocie com a categoria, faça o  ajuste na  MP  de maneira
consensual com a  Assembleia  e  esse grave  erro  que  está  sendo  cometido
hoje  seja reparado.  E eu quero dizer que, no meu entendimento, meus
colegas deputados, isso é possível. O Governo do Estado tem ampla, tem
a maioria maciça nessa Assembleia. É composta por quarenta e dois
deputados. Vocês sabem quantos deputados votaram contra a Emenda do
deputado Eduardo Braide? Dessa ampla maioria, quarenta e dois deputados,
a ampla maioria é do governo. A metade. Vinte e um. Cadê os outros
deputados da base do governo que não votaram na Emenda do Deputado
Braide? É porque a própria base não tem convicção que estão votando a
coisa certa.  É possível que a gente reveja isso. Vinte e um deputados não
votaram, votaram a favor da Emenda do Deputado Braide e vinte e um
votaram contra. Então, há uma divisão na Casa. Os próprios deputados da
base do governo que votam automaticamente nas matérias do governo, não
votaram maciçamente nessa questão. É o momento do governo, Presidente
Humberto Coutinho, V. Exa.  que tem uma  liderança muito grande,  abrir
, suspender:  não vamos   votar a  MP  hoje, não vamos  dar quórum para
a  MP  hoje,  abrir  de  novo  o diálogo  com os professores, de maneira
transparente,  isso  não vai  diminuir  o  governo,  quem tem humildade  e
convicção  que  está  correto  abre o diálogo e discute abertamente com os
professores. Isso faz é crescer o governo se tiver uma atitude dessas. É
uma atitude de grandiosidade se reabrir o diálogo com os professores.
Então, senhores professores, só temos duas alternativas: a primeira é que
vai ser feita a votação da MP, com o texto do governo e vamos pedir
verificação de quórum. E como a gente vê que não há firmeza na base do
governo para votar a favor, foram 21 votos, é a metade da Casa. Se um
deputado se abster, não vai ter votação hoje e passará para amanhã e a
gente tenta reabrir o diálogo com o governo. Essa vai ser a primeira estratégia.
Agora, quero dizer uma coisa para vocês que se essa estratégia não passar,
aí tem que votar quem é contra a MP e a favor da MP. Então já colocamos
a nossa posição, nós somos a favor da emenda e contra a MP como está.
Mas se nós votarmos contra a MP, se não vingar a nossa estratégia, o que
vai acontecer? Até o aumento incorreto que foi feito em cima da gratificação
ele cairá, então não podemos votar, em último caso não podemos votar
contra a MP porque estamos votando contra os professores. Então a
nossa estratégia é pedir aos senhores deputados, é pedir...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Max, encerre o seu pronunciamento, deputado.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Então, senhores
professores... Presidente, é bom quando Casa dialoga diretamente, até
contra o Regimento, mas dialoga diretamente com os principais
interessados. Mas quero dizer a vocês que nós estamos aqui, levamos esta

sessão até 16h lutando para que fosse feita a emenda, para que fosse
aprovada a emenda, para que fosse corrigida essa ilegalidade. Vamos agora
votar para não dar quórum, para não votar a Medida Provisória. Caso
tenha quórum, então a nossa posição vai ser pela MP, para que ninguém
perca o que já recebeu. Aí vamos discutir essa questão na justiça, que é
outro fórum que temos para discutir essa questão. Senhor Presidente,
muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela Ordem, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, peço a verificação do quórum, Senhor
Presidente, de acordo com o que está no Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Não entendi.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu peço a
verificação do quórum da sessão, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Agora quem vai falar para encaminhar a votação é o
Deputado Edilázio. Autorizo a conferência de quórum. Peço para zerar o
painel para conferir o quórum.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Eu peço aos
deputados do Bloco Parlamentar Independente que não registrem suas
presenças, a favor dos educadores do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Peço aos
colegas também do Partido Verde que não coloquem suas presenças.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio, V. Exa. vai encaminhar ou não?
Deputado Eduardo Braide, V. Exa vai encaminhar a votação ou não?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente... Presidente Humberto, todos estão na Sessão, não tem ninguém
em gabinete.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente
Humberto Coutinho. Deputado Eduardo Braide. Presidente, eu peço que
a Sessão seja encerrada porque não tem quórum, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não
foi feita a conferência, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE HUMBERTO COUTINHO – Há
quórum regimental. Vinte e dois deputados presentes. Em votação.
Deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Boa tarde, Senhor Presidente, mais uma vez, batemos na
trave. Infelizmente, por um, se um parlamentar desses vinte e dois que
colocaram presença aqui tivesse se ausentado, ou obstruísse a votação,
como assim muitos fizeram, com certeza, nós poderíamos abrir um diálogo
ainda com o Governo do Estado, infelizmente por um, se um parlamentar
desses 22 que colocaram presença aqui tivesse se ausentado, ou obstruísse
a votação, como assim muitos fizeram, com certeza nós poderíamos abrir
um diálogo ainda com o Governo do Estado.
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O PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO COUTINHO –

Deputado, V. Ex.ª tem que marcar a sua presença antes de falar.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Tem que
botar?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Tem que marcar. V. Ex.ª está ausente. Como é que pode
falar?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Agora estou
presente, Senhor Presidente. E é decepcionante, Senhor Presidente,
decepcionante para um jovem como eu. Não sei se vou ter ainda uma larga
carreira política ou pode findar também com este mandato, mas muito
pior, Senhor Presidente, isso eu ouvi certa vez o Deputado César Pires,
que é um educador também, e ele falou; “Não me peça para votar contra a
minha consciência, não me peça para votar contra a minha essência”. E
hoje aqui é decepcionante, eu, jovem parlamentar. Mas já vi aqui colegas
que foram candidatos antes de mim, foram candidatos a cargos majoritários
e que tinham em sua essência os piquetes de frente, em bancos, fazendo
greve, brigando por melhoria salarial de categoria, carregavam bandeira em
punho contra os opressores, contra os banqueiros, contra os empresários,
contra o governo e, hoje, se agacham e ficam de quatro aqui. Hoje vários
colegas aqui rasgam a sua biografia. Vários colegas aqui, hoje, colocaram na
lata do lixo a história de militante ainda quando jovem, que lutavam na rua
junto com vocês. E isso eu sei que vocês vão levar adiante. Eu sei que hoje,
assim como eu, vocês sentiram muito mais. Vocês pegaram um tapa na cara
de quem sempre lhes deu a mão. Aquela música da Bete Carvalho “você
pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão” cai muito bem hoje para
vocês. Então, Senhor Presidente, deixo aqui as minhas palavras. Pelo
menos não vou carregar na minha biografia, não sei se vai ser longa ou
curta, mas não vou carregar que votei contra o povo e o aumento de
impostos. Não vou carregar que votei contra os professores que se doam
para todos nós, Senhor Presidente. E o que esta Casa fez hoje aqui foi o
mesmo  que o Deputado Adriano fez com o livro do Governador. O que
esta Casa fez com o Regimento foi a mesma coisa. O Regimento foi
rasgado. As nossas consciências foram rasgadas. E eu peço a vocês, não
desanimem; amanhã será um dia melhor. Eu tenho certeza que todos vocês
que tem estabilidade, que estudaram para passar no concurso público,
pensaram em amanhã ter uma aposentadoria digna, pensaram em amanhã
poder criar seus filhos e seus netos. E o que vocês recebem hoje do
Governo do Estado, esse gesto hostil contra a família de vocês, contra os
filhos de vocês, contra os netos que vocês amanhã ainda irão de ter também,
que eu vejo muito jovens aqui. Aqui, Senhor Presidente, nós estamos
falando de um governador que é esquerda, estamos falando de um governador
que foi presidente da associação de juízes federais. Será se ele ia aceitar o
aumento dos juízes, na época em que era presidente da Associação dos
Juízes Federais, se ele ia aceitar um aumento pela metade? Um aumento de
faz de conta? Tenho certeza que não. Ele cresceu na vida pública porque
militava juntamente com esses deputados que hoje jogaram na lata do lixo
a sua coerência. Mas eu ouvi aqui já de alguns que professor é mal
remunerado, bancário é mal remunerado, policial é mal remunerado, e sabe
o que eles são hoje? São deputados, aí nós somos bem remunerados. Fica
o recado e a esperança continua meus amigos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 00/17, de autoria do
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente
pela Ordem. Eu peço que retire o meu projeto de Lei para que a gente vote
logo a matéria dos servidores da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 029/17, de autoria da Mesa Diretora,

depende de Parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e
de Orçamento, Finanças e Controle e de Administração Pública, de
Seguridade Social e Relações de Trabalho. Suspendo a Sessão para que as
comissões emitam seus pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado Dr. Levi
Pontes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES – Projeto de Lei
nº 029/2017 foi aprovado por unanimidade pelas comissões técnicas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em discussão. Em votação. Os Deputados e as Deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
quatorze de março de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de
Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Vinícius Louro, Wellingtom
do Curso e Zé Inácio.  Ausentes: Alexandre Almeida,  Ana do Gás, Andréa
Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Francisca
Primo, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Roberto Costa, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Valéria Macêdo. O Presidente,
Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados Wellington do Curso, Fábio Braga, Doutor Levi
Pontes e Rogério Cafeteira. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Em
seguida, o Deputado Edilázio Júnior pediu a verificação de quórum, sendo
a sua solicitação acatada pelo Presidente. Constatou-se a presença dos
Deputados: Antônio Pereira, Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,  Glalbert Cutrim, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira e Vinícius Louro, perfazendo um total
de dezenove parlamentares presentes. Confirmada a ausência de “quórum”
regimental para apreciar a matéria sujeita a deliberação do Plenário, a
mesma foi transferida para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência,
foram submetidos a deliberação da Mesa e deferidos os Requerimentos nº
087/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e à Secretária Municipal de Meio
Ambiente, Senhora Maria de Lourdes Maluda Cavalcanti, solicitando
informações referentes ao “Projeto de Bem Estar Animal” desenvolvido
pela atual gestão municipal; 088 e 089/2017, de autoria da Deputada Nina
Melo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa, votos de
congratulações à população do Município de Mirador, pela passagem de
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seu 79º (septuagésimo nono) aniversário, bem como à população do
Município de Barão de Grajaú, pela passagem de seu 106º (centésimo
sexto) aniversário, que ocorrerá no próximo dia 29 de março. Na forma do
Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 091 e 093/2017, do
Deputado Adriano Sarney e o Requerimento nº 092/2017, do Deputado
Léo Cunha. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador
inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se os Deputados Welligton
do Curso falando pelo Bloco Parlamentar Independente e Eduardo Braide
pela Liderança deste Bloco. A Deputada Nina Melo falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. O Deputado Edilázio Júnior falou pelo Partido
Verde e o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que
lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 15 de março de 2017.

Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia oito de março de dois mil e
dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Hemetério Weba, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes: Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda, Fábio Macêdo,
Glaubert Cutrim, Graça Paz, Léo Cunha, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim e Valéria Macêdo. O Presidente, Deputado
Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
seguinte expediente: Projetos de Lei nºs: 026/17, que dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente
contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão; 027/17, que dispõe
sobre a remoção da agente de segurança pública durante o período de
gestação ou de aleitamento materno, ambos de autoria do Deputado
Wellington do Curso, assim como o Requerimentos nºs: 078/17, solicitando
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
informações referente as (cópias integrais dos processos licitatórios
autuados ou que estejam em andamento, pareceres ou notas técnica,
empenhos e inscrições em resto a pagar, ordens de pagamento, notas de
crédito, prestações de contas, ou seja, cópias de todos os documentos
relacionados a esse pedido de contratação de empresa(s) para execução
dos projetos de construção da obra ponte do Rio Gan Gan (Ponte Pai
Inácio); Requerimento nº 079/17, do Deputado Bira do Pindaré, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
21 e 23 de fevereiro, em razão de sua participação na solenidade de inauguração
das unidades do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA) nos municípios de Coroatá e São José de Ribamar, respectivamente;
Requerimento nº 080/17, do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que
seja justificada sua ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de
16 de fevereiro a 03 de março do corrente ano, conforme atestado médico;
081/17, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja realizada
Sessão Solene em comemoração aos 16 (dezesseis) anos da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão; 082/17, do Deputado Alexandre Almeida,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária do dia 09 de

fevereiro deste ano, para participar de audiência no gabinete do Senador
Roberto Rocha, em Brasília-DF, tratando de pauta de interesse do Estado
do Maranhão; 213/17, do Deputado Júnior Verde ao Secretário de Estado
de Desenvolvimento Social, Senhor Neto Evangelista, solicitando a
perfuração de um Poço Artesiano no Povoado Campo Velho, no Município
de Brejo de Areia; 214/17, do Deputado Júnior solicitando a construção de
uma casa de farinha no povoado Vilela, no município de Junco do Maranhão;
215/17, do Deputado  Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, ao  Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, e o Comandante Geral da Policia Militar do Maranhão,
Senhor José Frederico Gomes Pereira, solicitando, com a maior brevidade
possível, a disponibilização de uma viatura tipo caminhonete traçada 4x4
para o município de Tutóia; 216/17, do referido Deputado ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando providências junto a Secretaria
de Estado da Mulher, Senhora Laurinda Pinto, a visita da Carreta da
Mulher Maranhense e do Mamógrafo Móvel aos Municípios de Bom
Jesus das Selvas, Buriticupu, Itinga do Maranhão e São Francisco do
Brejão; 217/17, do Deputado Stênio Rezende, Superintendente Regional
da Caixa Econômica Federal do Maranhão, ao Senhor Emílio Carlos Murad,
solicitando-lhe que verifique a viabilidade da instalação de uma agência da
Caixa Econômica Federal, na Cidade de Santa Luzia;  218/17, do Deputado
Stênio Rezende, ao Superintendente Regional do Banco do Brasil no
Maranhão,  Senhor Ingo Kobarg Júnior, solicitando-lhe que verifique a
viabilidade da instalação de mais  uma agência do Banco do Brasil, na
cidade de Santa Inês, no Maranhão; 219/17, do Deputado Ricardo Rios ao
Prefeito do Município de Matões/MA, Senhor Ferdinando Coutinho,
para que o mesmo faça a doação de um terreno para construção da nova
sede do Ministério Público da cidade. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o expediente lido à publicação e concedeu
a palavra ao Deputado Rafael Leitoa que discorreu sobre o requerimento
apresentado à Câmara Municipal de Vereadores de São Luís, pelo vereador
Raimundo Penha, solicitando uma alteração no Programa CNH Jovem,
com a ampliação da faixa etária de 18 para 29 anos. Em seguida, o Deputado
Rigo Teles parabenizou todas as mulheres do Brasil pela passagem do Dia
Internacional da Mulher, em especial àquelas que contribuem para o
desenvolvimento desta Casa. Por sua vez, o Deputado Bira do Pindaré
homenageou a história de luta das mulheres, em especial às trabalhadoras
rurais do Estado do Maranhão. Também homenageou aquelas que lutam
em nome da coletividade se destacando em diversas lutas em defesa das
mulheres no estado do Maranhão, a  quem o Deputado propõe a
condecoração com a Medalha Maria Aragão, são elas: Deline Cutrim, do
Movimento da Pessoa com Deficiência; Janete Amorim,  do Movimento
de Moradia; Josanira Luz, do Movimento das Mulheres Negras do Estado
do Maranhão; Josiane Gamba, do Movimento de Direitos Humanos;
Jucilene Barbosa, do Movimento de Economia Solidária; Adriana Oliveira,
presidente da Central Única dos Trabalhadores; Alzenira Montelo, do
Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sem Terra; Maria de
Jesus,  do Movimento das Quebradeiras de Coco; Meire Ferreira, do
Movimento de Mulheres; Maria Ribeiro,  do Movimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente; Marta Bispo, do Movimento das Pastorais da
Igreja Católica e Rosa Reis, do Movimento de Cultura em São Luís do
Maranhão. Com a palavra, o Deputado Stênio Rezende relatou a visita do
governador Flávio Dino a cidade de Santa Inês no último sábado, para
inauguração de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros, destacando
que essa era uma reivindicação antiga da população e agradecendo ao
governador por sua sensibilidade e compromisso com o Estado do
Maranhão. Em seu turno, a Deputada Francisca Primo parabenizou a
todas as mulheres do Maranhão e do Brasil, destacando o protagonismo
das mulheres na sociedade e a importância da luta por mais direitos, pelo
fim do feminicídio, contra a reforma da Previdência, pelo fim da cultura do
estupro e pelo fim da violência contra as mulheres. Deputado Wellington
do Curso parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia
Internacional da Mulher e informou ter protocolado dois Projetos de Lei.
O primeiro dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção
à gestante e parturiente contra violência obstétrica no estado do Maranhão
e o segundo dispõe sobre a remoção de agente de segurança pública durante



QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2017                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA42
o período de gestação ou aleitamento materno, para a unidade de trabalho
próximo a sua residência. Por fim, ouviu-se o  Deputado Cabo Campos
informando que protocolou uma Indicação ao Governador do Estado do
Maranhão solicitando, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
que na corporação Polícia Militar e Bombeiro Militar seja respeitado
critério de 20% para ingresso na corporação e também para as promoções,
para que 20% das promoções sejam feitas destinadas às mulheres. Esgotado
o tempo regimental destinado a este turno, o Presidente informou que o
Deputado César Pires teve sua inscrição transferida para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia anunciando a discussão e votação em
primeiro e segundo turnos sob regime de urgência do Projeto de Lei nº 017/
2017, de autoria do Ministério Público, que dispõe sobre a reposição de
perdas inflacionárias na remuneração dos servidores do quadro de apoio
do Ministério Público, para o exercício de 2017. Em seguida, suspendeu
os trabalhos para que as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Administração Pública; e Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
emitissem os respectivos pareceres. Reaberta a Sessão, o Presidente, em
exercício, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Deputado
Eduardo Braide, informou que o projeto foi aprovado por unanimidade
nas comissões. Desta forma, o Presidente da Mesa submeteu ao Plenário
o Projeto de Lei nº 017/2017, que foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental. Na sequência, foram aprovados os Requerimentos nºs:
056 e 057/2017, de autoria do Deputado Edilázio Júnior, encaminhando
Mensagem de Congratulações aos Senhores Raimundo José Barros de
Sousa e Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, parabenizando-os pela posse
como Presidente e Vice-Presidente/Corregedor, respectivamente, do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que ocorreu na Sessão Solene do
dia 23 de fevereiro do corrente ano. Em seguida, o Presidente submeteu à
deliberação do Plenário o recurso do Deputado Wellington do Curso, da
decisão da Mesa que, na Sessão anterior, indeferiu o Requerimento nº 064/
2017, do Deputado Edilázio Júnior, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando-lhe informações
referentes à licitação de obras e serviços de engenharia na construção do
Parque da Praça da Lagoa da Jansen, no Município de São Luís. O recurso
foi encaminhado à votação pelo autor do Requerimento, Deputado Edilázio
Júnior, que se manifestou contrariamente a decisão da Mesa e pelo
Deputado Rogério Cafeteira, que o encaminhou a votação pela Liderança
do Governo, favoravelmente a decisão da Mesa. Assim, o recurso foi
apreciado pelo Plenário que manteve a decisão da Mesa contra os votos
dos Deputados Antônio Pereira, Eduardo Braide, Edilázio Júnior, Sousa
Neto e Wellington do Curso e das Deputadas Andréa Murad e Nina Melo.
O Requerimento nº 062/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
ficou transferido para a próxima Sessão Ordinária devido a ausência do
autor. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nºs 073/2017, do Deputado Léo Cunha, solicitando o envio de Mensagem
de Pesar à família do Senhor Luís de Oliveira Danda, por ocasião do seu
falecimento, ocorrido no dia 04 do mês em curso, na cidade de Imperatriz;
Requerimento nº 074/2017, do Deputado Léo Cunha, solicitando o envio
de Mensagem de Pesar à família de Adalberto Franklin, por ocasião do seu
falecimento no dia 02 do mês em curso, na cidade de Imperatriz;
Requerimentos nºs 075/2017 e 077/201, da Deputada Ana do Gás e do
Deputado Cabo Campos, respectivamente, solicitando envio de Mensagem
de Pesar à família do Senhor Epitácio Azevedo Flor, Prefeito da Cidade de
Central do Maranhão, pelo seu falecimento ocorrido no dia 04 de março do
corrente ano. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs 078/
2017, do Deputado Wellington do Curso; 079/2017, do Deputado Bira do
Pindaré; 080/2017, do Deputado Edivaldo Holanda; 081/2017, do Deputado
Rafael Leitoa e 082/2017, do Deputado Alexandre Almeida. No primeiro
horário do Grande Expediente falou o Deputado Wellington do Curso
substituindo a Deputada Valéria Mecêdo que estava inscrita, mas que não
encontrava-se no Plenário, comparecendo no final da Sessão para justificar
sua ausência, que ocorreu em virtude de demandas emergenciais na
Procuradoria da Mulher. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o
Deputado César Pires falando pela Liderança do PEN fazendo uma breve
retrospectiva sobre a trajetória feminina na história da humanidade, desde

a antiguidade clássica até os dias atuais, destacando a força e o poder das
mulheres. O Deputado Eduardo Braide falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Independente homenageando todas as mulheres, em especial
as maranhenses que são exemplos de força, de garra, de dedicação, e
sobretudo de amor, destacando também a importância da campanha
“Março Lilás”, realizada pelo Hospital Aldenora Bello para conscientização
e prevenção do câncer de colo de útero. Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, o Deputado Othelino Neto relatou sua participação
na instalação da Procuradoria da Mulher em uma solenidade altamente
prestigiada com representantes de entidades da sociedade civil, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da OAB, como forma de homenagear
as mulheres que fizeram e fazem a história do Estado do Maranhão. A
Deputada Andréa Murad usando o tempo da Liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição destacou a luta, as conquistas e a importância
social das mulheres bem como o longo a caminho a ser percorrido em prol
da igualdade. Não houve oradores inscritos no Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 de março de 2017.
Deputado Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Ricardo Rios.-
Primeiro Secretário. Deputado Othelino Neto - Segundo Secretário, em
exercício.

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia nove de março de dois mil
e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e Zé Inácio.
Ausentes: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Nina Melo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota e Wellington do Curso. O Presidente, em exercício,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto
bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do
seguinte expediente: Projeto de Lei nº 028/17, do Deputado Adriano Sarney,
que dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma contínua;
Projeto de Resolução Legislativa nº 004/17, do Deputado Rafael Leitoa,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Coronel
Antônio Roberto dos Santos Silva; Requerimentos nºs: 083/17, do
Deputado Sousa Neto, solicitando que seja consignado nos Anais desta
Casa o registro de pesar pelo falecimento do professor e ambientalista
Benedito Castro Neto, ex-Secretário do Meio Ambiente do Município de
Pindaré Mirim, ocorrido no dia primeiro de março do corrente ano; 084/
17, do Deputado Stênio Rezende, para que seja consignada nos Anais
desta Casa, Mensagem de Pesar pelo falecimento da Senhora Maria José
Silva, mãe do renomado cirurgião, Domingos Costa, cujo óbito deu-se no
dia 08 de março do ano em curso; 085/17, do Deputado Zé Inácio
solicitando, que seja realizada Audiência Pública, com o tema “A defesa da
água como direito humano e não como mercadoria”; Indicações nºs: 220/
17, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, a construção de uma Escola de
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Ensino Médio no Município de Serrano; 221 a 225/17, do Deputado Bira
do Pindaré ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que solicite ao setor competente a aquisição de motoniveladoras,
visando a qualificação de estradas vicinais do Município de Serrano, Santa
Luzia do Paruá,  Amarante do Maranhão, Coroatá e Matinha; 226/17,
ainda do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Senhor Jhonatan Almada, implantação de uma
unidade vocacional quilombola do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IEMA no Município de Serrano; 227/17, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Excelentíssimo Presidente da República,
Senhor Michel Temer, para que determine a manutenção da agência do
Banco da Amazônia na Cidade de Bacabal; 228/17, do Deputado Bira do
Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que solicite ao setor competente força tarefa para o Município de
Coroatá, para reforçar a segurança pública nessa localidade; 229/17, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda
Júnior, para que determine ao Secretário Municipal de Educação, o Senhor
Moacir Feitosa, a reforma da Unidade de Educação Básica Darcy Ribeiro,
localizada na Avenida dos Africanos em São Luís; 230/17, da Deputada
Graça Paz ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, solicitando a melhoria da estrada entre os Povoados de Manuel
Mesquita e Centro do Antônio Coló, no Município de Governador Luiz
Rocha; 231/17, da referida Deputada, ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a melhoria da estrada
que liga o Povoado de Porto Alegre ao Povoado de São Felix, no Município
de Governador Luiz Rocha; 232 e 233/17, ainda da Deputada Graça Paz
ao Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
(CAEMA), Senhor Davi Teles, solicitando a recuperação do poço
localizado na sede do Município de Governador Luiz Rocha, bem como,
a perfuração de três poços artesianos na sede daquele município; 234 e
235 /17, do Deputado Sérgio Frota ao Governador do Estado, solicitando
uma viatura e uma ambulância para o Município de Tufilândia; 236/17, do
Deputado Cabo Campos ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, solicitando que seja instituído o percentual de 20% (vinte por
cento) para as Mulheres no Quadro de Acesso para Promoções, destinando
o mesmo percentual para as promoções, nos Quadros da Policia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar; 237/17, também do Deputado Cabo
Campos ao Governo do Estado do Maranhão, solicitando que seja
encaminhado ao Poder Legislativo Projeto de Lei que institua o Efetivo
Feminino nos Quadros da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
no percentual de 20% (vinte por cento), em todas as funções, do Soldado
ao Coronel; 238/17,  ainda do referido Deputado ao Governo do Estado do
Maranhão, solicitando que seja aumentado de 10% (dez por cento) para
20% (vinte por cento) o percentual das vagas destinadas às mulheres nos
Concursos Públicos, para o ingresso na Policia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar; 239/17, da Deputada Nina Melo, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor
Carlos Lula, solicitando que seja instaurada uma força tarefa para dar
celeridade as obras de reforma do Hospital Regional Francisca Melo; 240/
17, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, para que efetue a pavimentação
asfáltica da rodovia MA-008, no trecho que liga os municípios de Vitorino
Freire a Paulo Ramos, neste Estado; 241/17, do Deputado Zé Inácio, ao
Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda Júnior e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo,
solicitando-lhes a recuperação e pavimentação da Rua Militar no bairro
Cruzeiro da Santa Bárbara, nesta Cidade; 242/17, da Deputada Ana do
Gás, ao Governador do Estado do Maranhão, com cópia para o Secretário
de Estado de Meio Ambiente, solicitando a criação da Política Estadual de
Incentivo à Geração e ao uso da Energia Solar – Pró-Solar, com a finalidade
de aproveitar o potencial solar do Estado para racionalizar o consumo de
energia elétrica. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o expediente lido à publicação  e concedeu a palavra ao
Deputado Júnior Verde que relatou sua visita a comunidade de Cabral

Miranda na zona rural do Município de São Luís, explicando que se trata
de uma área altamente produtiva com destaque para agricultura familiar e
para criação de suínos. Segundo o Parlamentar, são mais de 80 famílias
hoje produzindo em regime de cooperativas com produção diversificada.
O Deputado Fábio Braga congratulou todas as mulheres brasileiras, em
especial, a bancada feminina desta Casa, pela passagem do Dia Internacional
da Mulher, repudiando a discriminação e violência contra a mulher e
exaltando o seu valor. Com a palavra, o Deputado Sousa Neto também
congratulou todas as mulheres, destacando a importância social da mulher.
O Deputado discorreu ainda sobre a instalação da unidade do Corpo de
Bombeiros do município de Santa Inês, que, segundo o Parlamentar, se
consolidou a partir da iniciativa dos empresários locais. Por sua vez, a
Deputada Graça Paz saudou e desejou sucesso a todas as mulheres. Em
seguida, informou que protocolou quatro Indicações, todas solicitando
benfeitorias para o município de Governador Luís Rocha, tais como
recuperação asfáltica, construção de escolas e poços artesianos, destacando
a importância destas ações para o desenvolvimento local. Em seguida, o
Deputado Léo Cunha relatou que protocolou uma Indicação solicitando
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, a implantação de restaurante
popular na cidade de Imperatriz. O Deputado Bira do Pindaré ocupou a
Tribuna para discorrer sobre a Audiência Pública na cidade de Pindaré
Mirim para tratar da restauração do engenho central, destacando a
importância desse empreendimento para o desenvolvimento do turismo
na região. Por fim, o Deputado Stênio Rezende relatou sua visita às cidades
de Pindaré Mirim e Santa Inês acompanhando o Governador Flávio Dino.
O Parlamentar também destacou o seu papel na instalação da Unidade do
Corpo de Bombeiros, na cidade de Santa Inês. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando a discussão e votação dos Requerimentos nºs: 062/
2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, encaminhando Mensagem
de Congratulações aos Senhores Desembargadores Raimundo Barros de
Sousa e Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, parabenizando-os pela posse
como Presidente e Vice-Presidente/Corregedor, respectivamente, do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e Requerimento nº 081/2017, do
Deputado Rafael Leitoa, subscrito pela Deputada Valéria Macêdo,
solicitando que seja realizada uma Sessão Solene em comemoração aos
dezesseis anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que foram
considerados aprovados. Em seguida, o Presidente submeteu a deliberação
da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs 079/2017, do Deputado Bira
do Pindaré, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 21 e 23 de fevereiro do corrente ano, em razão
de sua participação na Solenidade de inauguração das unidades do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA, nos Municípios
de Coroatá e São José de Ribamar; Requerimento nº 080/2017, do Deputado
Edivaldo Holanda, solicitando que seja justificada sua ausência das Sessões
Plenárias realizadas no período de 16 de fevereiro a 03 de março do corrente
ano, conforme atestado médico e Requerimento nº 082/2017, do Deputado
Alexandre Almeida, solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão
Plenária do dia 09 de fevereiro deste ano, para comparecer a audiência no
Gabinete do Senador Roberto Rocha, no Senado Federal, em Brasília/DF,
tratando de pauta de interesse do Estado do Maranhão. O Requerimento
nº 078/2017, do Deputado Wellington do Curso, ficou transferido para a
próxima Sessão Ordinária devido à ausência do autor. Na forma do Art.
113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária: os Projetos de Lei nºs 233/2016, de autoria do Poder
Executivo; Projetos de Lei nºs: 187 e 201/2016, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho. Requerimentos nºs 083/2017, de autoria do
Deputado Sousa Neto e Requerimento nº 084/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Sousa Neto que falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de Oposição
refutando as afirmações feitas pelo Deputado Stênio Rezende sobre o
mérito deste Parlamentar em relação à instalação da Unidade de Corpo de
Bombeiros, na cidade de Santa Inês. O Deputado Zé Inácio falou pela
Liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão, denunciando ilegalidades
praticadas pelo atual prefeito do município de Peri-Mirim que se recusa a
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pagar os salários dos professores nomeados pelo concurso público realizado
na gestão anterior. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida
e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de março de 2017. Deputado
Othelino Neto - Presidente, em exercício. Deputado Bira do Pindaré -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Stênio Rezende - Segundo
Secretário, em exercício.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 229
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)

LEI Nº 10.567 DE 15 DE MARÇO DE 2017

Altera a estrutura orgânica da Administração Pública
do Poder Executivo do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 229, de 02 de fevereiro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente, da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º A estrutura orgânica da Administração Pública do Poder
Executivo do Estado do Maranhão, disposta na Lei nº 10.213, de 9 de
março de 2015, fica alterada de acordo com as disposições contidas nesta
Lei.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Minas e Energia – SEME e a
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio – SEINC são fundidas e
ficam transformadas em Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Energia – SEINC.

§1° A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia –
SEINC tem por finalidade formular, implementar, coordenar, supervisionar,
avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados
para o desenvolvimento econômico e social do Estado,            enfatizando
o estímulo à criação e ampliação de empreendimentos industriais e
comerciais, bem como executar a política governamental de aproveitamento
e exploração dos recursos minerais e energéticos, nos limites da competência
do Estado.

§2° O cargo de Secretário de Estado de Indústria e Comércio fica
renomeado para  Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia.

Art. 3º O Viva Cidadão é fundido e integrará a estrutura do Instituto
de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/
MA, que passa a se denominar Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão
e Consumidor do Estado do Maranhão –              PROCON/MA.

Parágrafo único. Progressivamente, as unidades de atendimento
fixas e itinerantes dos atuais Vivas e PROCON serão integradas e unificadas.

Art. 4º Fica extinta a Agência Reguladora de Serviços Públicos do
Maranhão –  ARSEMA.

Parágrafo único. Ficam transferidos para a MOB os recursos
humanos, bens materiais, orçamentários e financeiros da Agência extinta
neste artigo.

Art. 5º A Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana –
MOB passa a denominar-se Agência Estadual de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos – MOB, passando a ser vinculada à Casa Civil.

Art. 6º Além das outras competências definidas em lei, à MOB
compete:

I - receber as reclamações dos usuários, notificando e solicitando
informações e providências do prestador dos serviços públicos delegados,
bem como acompanhando e comunicando as soluções adotadas;

II - comunicar aos órgãos competentes os fatos que possam
configurar infração à  ordem econômica ou aos direitos do consumidor;

III - celebrar convênios, acordos ou instrumentos equivalentes,
bem como outros contratos e ajustes referentes ao controle e à fiscalização
de serviços públicos delegados.

Art. 7º Fica criada a Agência Executiva Metropolitana, autarquia
estadual vinculada à Casa Civil, na forma da Lei Complementar nº 174, de
25 de março de 2015.

Art. 8º O Presidente da Agência Executiva Metropolitana, para
todos os efeitos constitucionais e legais, terá prerrogativas, tratamento
protocolar e remuneração iguais às dos  Secretários de Estado.

Art. 9º À Agência Executiva Metropolitana compete exercer as
atribuições fixadas no art. 15 da Lei Complementar nº 174, de 25 de maio
de 2015.

Art. 10. A Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
adotará as providências necessárias à transferência ou remanejamento dos
recursos orçamentários consignados aos órgãos fundidos, transformados
ou criados por esta Lei.

Art. 11. Ficam revogadas as Leis nº 8.915, de 23 de dezembro de
2008, e nº 9.861, de 1º de julho de 2013.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de março de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 230
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017)

LEI Nº 10.568  DE 15 DE MARÇO DE 2017

Altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que
dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras,
Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo
Magistério da Educação Básica, e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 230, de 09 de fevereiro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,            Deputado
HUMBERTO COUTINHO, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003,
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º A Gratificação de Atividade de Magistério – GAM, prevista
no artigo 34 da Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, passará a ser calculada
nos percentuais estabelecidos de acordo com o Anexo I desta Lei.

Art. 2º O valor de referência fixado pela Lei nº 10.214, de 10 de
março de 2015, passa a ser o constante no Anexo II desta Lei.

Art. 3º O valor do vencimento-base dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica fixado pela Lei nº
10.207, de 24 de fevereiro de 2015, passa a ser o constante do Anexo III
desta Lei, para os cargos, classes e referências especificados, com efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a conceder
Progressão Funcional, mediante ato próprio, aos integrantes do Subgrupo
Magistério da Educação Básica ocupantes dos cargos de Professor I,
Professor II e Especialista em Educação I, sem a necessidade de observância
de interstício temporal mínimo e com efeitos financeiros a partir de 1º de
janeiro de 2017.

Parágrafo único. Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº
9.860, de 1º de julho de 2013, ficarão extintas as classes e referências em
que não houver ocupante quando da edição do decreto que  conceder a



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2017 45
Progressão Funcional a que se refere o caput deste artigo, em decorrência
da vacância.

Art. 5º Os recursos para execução da presente Lei correrão à conta
de dotação prevista no orçamento do Estado.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de março de 2017. Deputado
HUMBERTO COUTINHO - Presidente

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS 14
DIAS DO MÊS DE MARÇO   DO ANO  DE 2017,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
EDUARDO BRAIDE
VINICIUS LOURO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 040/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

012/2017 – (MENS. GOV. Nº 005/2017)  INSTITUI o Centro Integrado
de Justiça Juvenil de São Luís – CIJJUV.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 041/2017 – Emitido  à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 230/2017 – ALTERA a Lei nº 9.860, de 1º de julho de 2013, que
DISPÕE sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração
dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica e dá outras
providências.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, na sua forma original, nos

termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide, em face da rejeição da sua Emenda. O mesmo emitiu o seu voto em
separado.

PARECER Nº 043/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº
011/2017 – (MENS. GOV. Nº 004/2017)  DELIMITA o perímetro de
segurança no entorno das unidades prisionais do  Estado do Maranhão.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 044/2017 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

001/2017 – (MENS. GOV. Nº 001/2017) ALTERA a tabela de vencimentos
dos cargos efetivos do Quadro Único de pessoal do Poder Judiciário do
Maranhão, constante do Anexo IV da Lei nº 8.715, de 19 de novembro de
2007, acrescenta o Art. 10-C à Lei nº 8.032, de 10 de dezembro de 2003,
CRIA funções gratificadas e extingue cargos efetivos e em comissão no
âmbito do Poder Judiciário.

AUTORIA:   PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO:  APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 047/2017 – Emitido  à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 231/2017 – INSTITUI, no âmbito do Programa Mais Empregos, apoio
financeiro às microempresas a empresas de pequeno porte.

AUTORIA:  PODER  EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 048/2017 – Emitido  à  MENSAGEM  GOV. Nº

120/2016 –  VETO PARCIAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº 203/
2016, ACRESCENTA dispositivo à Lei nº 9.463, de 14 de setembro de
2011, que INSTITUI sistemática especial de Tributação do ICMS para
Instalação e Operação de Usina Termelétrica movida a Gás Natural no
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Estado do Maranhão,  para dispor sobre a base de cálculo do imposto, de
iniciativa  do PODER EXECUTIVO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Parcial, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 049/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº
106/2016 –  VETO  PARCIAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 137/
2016,  que DISCIPLINA o funcionamento de academias, associações,
clubes desportivos ou recreativos, escolas de iniciação desportiva e outros
estabelecimentos que ministrem artes marciais, atividades físicas,
desportivas, recreativas e de lazer no território do Estado do Maranhão, de
iniciativa  da Senhora Deputada VALÉRIA MACÊDO.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado LEVI PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, pela

MANUTENÇÃO do Veto Parcial, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 051/2017 – Emitido à  MENSAGEM  GOV. Nº

095/2016 –  VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 004/2016,
que  DISPÕE sobre a inserção do Tipo Sanguíneo e do fator RH, na cédula
de Identidade, na forma  que menciona, de iniciativa do Senhor Deputado
SÉRGIO FROTA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

PARECER Nº 053/2017 – Emitido à  MOÇÃO Nº 001/2017 –
APLAUSOS ao Empresário JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA BELO,
Presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Obras Rodoviárias
no Estado do Maranhão.

AUTOR: Deputado MAX BARROS
RELATOR: Deputado LEVI  PONTES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 055/2017 – Emitido à   MENSAGEM  GOV. Nº

117/2016 –  VETO TOTAL aposto ao PROJETO DE LEI Nº 220/2016,
que DENOMINA “Governador Luiz Rocha”, o Terminal Rodoviário de
São Luís-Ma,  de iniciativa  do Senhor Deputado ALEXANDRE
ALMEIDA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por maioria, pela MANUTENÇÃO

do Veto Total, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Eduardo Braide.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 14 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de material de consumo na espécie
fancoletes de teto Série “C” e peças sobressalentes para Séries “A” e “B”
visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º,
inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 001/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 011/2017-CPL/ALEMA e

Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0599/2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com as empresas vencedoras do certame: a M.C.S. DE
LIMA ROOS para o Lote 01, com valor total de R$ 68.400,00 (sessenta
e oito mil e quatrocentos reais); KWA MATERIAIS LTDA para o Lotes
02, com valor total de R$ 44.688,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e
oitenta e oito reais), para o Lote 04, com valor total de R$ 69.698,97
(sessenta e nove mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete
centavos) e Lote 05, com valor total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil
reais); C.F. FERREIRA para o Lote 03, com valor total de R$ 67.000,00
(sessenta e sete mil reais) e A.B. CAMPOS JÚNIOR para o Lote 06, com
valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), totalizando todos os
lotes em R$ 349.786,97 (trezentos e quarenta e nove mil setecentos e
oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), nos termos do Edital, seus
anexos e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 10 de março de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0260/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 007/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços de materiais elétricos nas espécies luminárias, visando futuras e
eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 30 de março de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 15 de março de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5441/2016-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 008/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação
de empresa para o fornecimento de medalhas do mérito legislativo para
homenagear personalidades para a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços
e de Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada
às 09:30 horas do dia 03 de abril de 2017, na Sala de Licitações da CPL,
localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio
Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor,
Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira
das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 15 de março de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL
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RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 - RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 303/2017 (REPUBLICAR POR INCORREÇÃO), de 14 de

março de 2017, nomeando DANIELLE CRISTINA SILVA COSTA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 14 de março do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 222/2017

   A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 0348/2017-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESINCORPORAR a licença prêmio não gozada pela

servidora ROSELEE DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Técnico de Gestão
Administrativa  -  Enfermeira, matrícula nº 367805, referente aos quinquênios
1984/1989, 1989/1994, autorizada pela Portaria nº 08/97 de 20.02.1997.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 23 de fevereiro

de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS -  Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 296/2017

Designa a Comissão Permanente de Licitação da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 12 do
Regimento        Interno e em cumprimento à Lei nº 8.666/1993,

R E S O L V E:
 Art. 1º  Designar a Comissão Permanente de Licitação para este

Poder, constituída pelos membros CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL, matrícula nº 1624899; SHEILA MARIA TENORIO
DE BRITTO, Secretário Executivo, matrícula nº 1411438; DEUSIMAR
DE JESUS CARNEIRO LIMA, Secretário  Executivo, matrícula nº
1609023; FERNANDO FILLIPE SANTOS MARQUES, Assistente
Legislativo Administrativo, matrícula nº 1639665; ARNALDO SOARES
SERRA, Técnico   Legislativo de Administração, matrícula nº 2402;
GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula nº 1639715; ERLINDA SALES DE OLIVEIRA,
Técnico Legislativo de Administração, matrícula nº 345207; IDENILZA
DE JESUS  PESTANA DOS SANTOS, Técnico Legislativo de
Administração, matrícula nº 367565; ALESSANDRO MONTEIRO DA
SILVA, Assistente Legislativo Administrativo,  matrícula nº 1627538;
CARLA LETICIA SILVA DE OLIVEIRA, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula nº 1630615 e LINCOLN CHRISTIAN
NOLETO COSTA, Auxiliar Legislativo Operacional, matrícula nº 1630086
para, sob a Presidência do primeiro, processar e julgar as licitações, assim
como praticar todos os atos decorrentes do procedimento licitatório até a
adjudicação do objeto licitado aos vencedores, e promover inscrição,
alteração e cancelamento em registro cadastral, na forma do artigo 51 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com investidura de 01 (um) ano.

Art. 2º  Nas faltas ou impedimentos da Presidente da Comissão
designada no Art. 1º, as atribuições sob sua responsabilidade serão
desempenhadas pela servidora SHEILA MARIA TENÓRIO DE
BRITTO, Secretário Executivo, matrícula nº 1411438.

Art. 3º Designar como Suplentes da Comissão as servidoras
THALYTA REGINA CRUZ COSTA, Assessor Especial Legislativo,

matrícula nº 1623263 e TERESA ANGÉLICA BATISTA ASSUNÇÃO
MACHADO, Assessor    Parlamentar, matrícula nº 1643923.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
devendo os seus efeitos retroagirem a 13 de março de 2017.

Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
OTHELINO NETO - Primeiro Vice-Presidente. Deputado RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado FABIO MACEDO - Segundo
Vice-Presidente. Deputado STÊNIO REZENDE - Segundo Secretário.
Deputado JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO - Terceiro Vice-
Presidente. Deputado ZÉ INACIO - Terceiro Secretário. Deputado
ADRIANO SARNEY - Quarto Vice-Presidente. Deputada NINA MELO
- Quarta Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 290/2017

Homologa o resultado final da Avaliação de
Desempenho no estágio probatório dos servidores
que especifica.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o Termo Final da Avaliação de Desempenho dos servidores em
período de estágio probatório do Poder Legislativo do Estado, instituída
pelo art. 23 da Lei Estadual 6.107, de 27 de julho de 1994.

Considerando a aprovação dos servidores no estágio probatório
nos termos definidos no art. 29 da Resolução Administrativa nº. 392/2014,
de 07 de agosto de 2014, publicada no Diário da ALEMA nº 011 de 30 de
janeiro de 2015, com a consequente comprovação da aptidão para o exercício
do cargo efetivo.

RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final do estágio probatório dos

servidores constantes dos processos informados no ANEXO ÚNICO,
desta Resolução, por terem sidos atendidos os requisitos legais e
regulamentares.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 09 de março

de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário.
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